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¬ Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Voleybol Federasyonu (WVBF) ve Uluslar arası 
Hentbol Federasyonu (IHF) onayına sahip olacaktır. 

¬ 5,00 mm. kalınlığında olacaktır (EN 428). 

¬ 2 m x 20,5 / 23 m boyutlarında rulo spor pvc kaplama olacaktır (EN 426). 

¬ Birim ağırlığı 4.080 g/m2 olacaktır (EN 430) . 

¬ Şok emme değeri ≥17 % olacaktır (EN 14808). 

¬ Dikey deformasyon değeri ≤ 5 mm olacaktır (EN 14809). 

¬ Sürtünme katsayısı 80 ile 110 arasında olacaktır (EN 13036-4). 

¬ Top sekmesi ≥ 90 % oranında olacaktır (EN 12235). 

¬ Kalıcı batma değeri ≤ 0,16 mm olacaktır (EN 1516). 

¬ Yuvarlanan yük değeri ≤ 0,5 mm olacaktır (EN 1569). 

¬ Alev yayılması sınıfı Cfls1 olacaktır (EN 13501-1).  

¬ Fiber glass (cam elyafı) ile güçlendirilmiş, altı sıkıştırılmış PVC köpük kaplı vinil spor malzemesi olacaktır. 

¬ Altı köpük ve nem sirkülasyonunu sağlayan petek dokulu olacaktır. 

¬ Yüzeyi TOP CLEAN XP işleminden geçirildiği için temizlik ve bakımı kolay olacak, cila gerektirmeyecek, 

çizilmeye, yıpranmaya ve lastik izine karşı mukavim olacaktır. 

¬ Üretici firma tarafından ekteki garanti koşulları altında 10 yıl garanti taahhüt edilecektir. 

¬ Üreticinin ISO 9001 QUALITY SISTEM ve ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (ISO 
Kalite ve ISO Çevresel Koruma Sistemlerine Uyum Standartları) sertifikalarını bulunduracaktır. 

 
 

 

 

¬ Yukarıdaki kalite şartlarına sahip, kapalı spor zeminlerine döşenen PVC zemin kaplama malzemesinin rulo olarak 
temini ve PVC döşenmesine uygun düzlükte olmayan yerlerde çimento esaslı- polimer modifiye, hızlı piriz alan, 

kendiliğinden seviye bulan, altına su bazlı, akrilik esaslı beton astarı (primer) sürülmesi ile en az 2 mm. 

kalınlığında self-levelling yapılması, su bazlı akrilik yapıştırıcıyla PVC kaplamanın zemine yapıştırılması, ek 
yerlerinin aynı renk kaynak kordonu ile sıcak kaynak yapılarak birleştirilmesi için her türlü malzeme, işçilik, 

nakliye ve hammaliye, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m2 spor zemin PVC zemin kaplama malzemesinin 
fiyatıdır. 

 


