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1. Aplikace

SPORTEC® easy track je přenosný, rozebíratelný sportovní povrch pro venkovní použití, 
vhodný pro jednorázové sportovní i kulturní akce. SPORTEC® easy track může být instalován 
na rovné i zrnité povrchy. Materiál lze výborně uplatnit i ve vnitřních prostorách, kde nabízí 
dočasný nebo sezónní povrch, který chrání sportovní podlahy před poškozením např. v 
zimních měsících.  Možno dodat s geotextilní vrstvou na spodní straně, která chrání citlivé 
povrchy před poškozením.   SPORTEC® easy track je testovaný IAAF (Mezinárodní asociace 
atletických federací) a nabízí další benefity jako snadnou instalaci, rychlé rozebrání a 
přemístění, nenáročné skladování.  Pro instalaci nepotřebujete speciálně vyškolený personál 
ani speciální nářadí. Jednotlivé čtverce se spojují jednoduše konektory.

2. Materiál

Granule z recyklované pryže, PU elastomer, vyztužené tkaninou ze skelných vláken. 
Na objednávku lze dodat s geotextilní vrstvou na spodní straně čtverce.

3. Vzhled

Barva: červeno hnědá
Drobné barevné rozdíly v závislosti na materiálu. 

Povrch:  
Spodní strana: 

hrubší granulová struktura 
hladká s drenážními kanálky (geotextilní fólie na objednávku)

4. Rozměry/Tolerance

Tloušťka:  
Délka/šířka: 
Plošná hmotnost:   

30 mm ( 2 mm) 
500 mm ( 0,8 %) 

cca 28 kg/m2 
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5. Testy

Třída hořlavosti: Efl (B2) (EN 13501-1) 

Pevnost v tahu:   
Prodloužení při přetržení: 
Tvrdost: 
Teplotní rozmezí: 

cca 0,7 N/mm² 
cca 70 %   
60 ± 5 Shore A  
-30°C až 80°C   

(EN ISO 1798) 
(EN ISO 1798) 
(DIN 53505) 
(interní testy)

Odolnost proti lámání v mrazu: 
Odolnost proti praskání v 
mrazu: :  

24h / -40° C, neláme se 
5h / -30° C, nepraská

(interní testy) 
(interní testy) 

Propustnost vody: nepropustné (DIN V 18035-6) 

Odolnost proti opotřebení: rV 5,9 (DIN V 18035-6) 

Redukce síly:
Standardní deformace: 
Odraz míče:  

cca 40 %
cca 1,1 mm 
cca 95 %  

(DIN V 18035-6) 
(DIN V 18035-6) 
(interní testy) 

Tření: 0,53 µ (mokro) (DIN V 18035-6) 
49 (TRRL) 

IAAF požadavky: Splňuje požadavky IAAF na běžecké 
tratě ze syntetických povrchů. 
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