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1. Aplikace

SPORTEC®.UNI sandwich outdoor je kombinace spodní elastické vrstvy SPORTEC® standard 
vrchní podlahové vrstvy SPORTEC® UNI outdoor. Tato kombinace nabízí maximální ochranu a 
bezpečnost, prevenci před poraněním kloubů a úrazy. Výborné řešení pro venkovní 
sportovní povrchy, pro basketbal, volejbal a multifunkční hřiště. 

2. Materiál

Horní vrstva: 
Spodní vrstva: 

hrubý barevný granulát EPDM, PU elastomer Fine-grain 
granule recyklované pryže, PU elastomer  

3. Vzhled

Horní vrstva: SPORTEC® UNI outdoor (hrubší granulát) 
Barvy: 

tmavě šedá, červená, modrá, zelená nebo béžová 
(další barvy na objednávku) 
Drobné barevné rozdíly závisí na materiálu 

Spodní elastická vrstva: SPORTEC® standard 

Poznáka: Každá vrstva se dodává zvlášť.  Lepí se až na 
místě.

4. Rozměry/Tolerance

Šířka horní vrstvy:   

Tloušťka horní vrstvy: 

Délka role ( 1,5 %):  

Plošná hmotnost:  

1 250 mm ( 1,5 %) 
4 mm ( 0,3 mm)* 
30 m (pro 4 mm)* 
cca 4,4 kg/m² (pro 4 mm) 
(* jiné rozměry na objednávku) 
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Šířka spodní vrstvy: 

Tloušťka spodní vrstvy: 

Délka role ( 1,5 %):  

Plošná hmotnost:  

1 500 mm ( 1,5 %) 
4 mm ( 0,3 mm)* 
30 m (pro 4 mm)* 
cca 3,1 kg/m² (pro 4 mm) 
(* jiné rozměry na objednávku)

5. Testy

Třída hořlavosti: Cfl-s1 (B1) (DIN EN 13501-1) 
(třída hořlavosti SPORTEC UNI outdoor) 

Pevnost v tahu:   
Prodloužení při přetržení: 
Tvrdost: 
Teplotní rozmezí:
Odolnost proti opotřebení: 

cca 0,7 N/mm²* 
cca 59 %*  
60 ± 5 Shore A  
-30°C do 80°C  
2,9 g*   

(EN 12230) 
(EN 12230) 
(DIN 53505) 
(interní testy) 
(ISO 5470-1) 

0,80 µ (DS) (EN 13893) Koeficient tření:
Tření (mokro/sucho): 101 / 56* (EN 13036-4) 

0,6 mm* (EN 14809) 
20 %* (EN 14808) 

Svislá deformace:
Redukce síly: 
Odraz míče:  100 %* (EN 14877) 

ITF rychlostní třída:  pomalá(1) (dle ITF CS 01/02) 

Stálobarevnost: 4* (ISO 105-A02) 

Propustnost vody: nepropustný  (EN 14877) 

(* Testováno na UNI sandwich outdoor tloušťky 8 mm, 4 mm + 4 mm)
(* dle EN 14877) 
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