Data sheet rubber tegels Technoah BV
Productnaam:
Rubber veiligheidstegels gemaakt van SBR hergebruikte rubber granulaten met of zonder
EPDM rubber toplaag.
Toepassingsgebied:
Valdempende ondervloeren onder speeltoestellen, 500 x 500 x 30 tot 80mm (voorzien van
HIC waarde)
Fitness vloeren
Dakterrassen
Paardenstallen
Openbare speelplaatsen
Productomschrijving:
Technoah rubber veiligheidstegels voldoen aan de eisen die worden gesteld door het
besluit Veiligheid Attractie-en Speeltoestellen omschreven in de EN 1177.
Dit besluit eist dat de tegels een kritische valhoogte hebben. De zogenaamde HIC-waarde.
De gestelde eis is gericht op de beperking van hoofdletsel bij een eventuele val van het
speeltoestel.
De leverancier verklaart hierbij dat alle rubber producten op verantwoorde en milieuvriendelijke wijze worden geproduceerd
Productie en garantie:
Tisanos rubber tegels worden volgens een uitgekiend en gecontroleerd productieproces
gefabriceerd, de juiste verhouding Polyurethaanlijm en schoon rubber granulaat
garanderen de hoogst haalbare kwaliteit.
De leverancier geeft 2 jaar garantie op productiefouten, de uiteindelijke levensduur hangt
sterk af van het gebruik en locatie, gezien de ervaringen en testresultaten kan men
spreken over enkele jaren (vandalisme uitgesloten).
Terugnamegarantie:
de leverancier neemt de afgeschreven rubber tegels(tegen de op dat moment geldende
tarieven) terug om vervolgens op milieuvriendelijke wijze wederom gerecycled te worden.

The general sales and purchase conditions of Technoah BV apply to all transactions

Kwaliteiten:
SBR: Styrol-Butadien rubber.
De basiskwaliteit is SBR, wordt UV- en Ozonbestendig gemaakt d.m.v. de
Polyurethaanlijm. De kleur van de rubber tegels wordt bepaald door een gekleurde lijm
Polyurethaanlijm, de rubber korrels zijn dus alleen aan de buitenkant gekleurd.
EPDM: Ethyleen-Propyleen Dieen Monomeer De SBR rubber tegels kunnen uitgevoerd
worden met een gekleurde EPDM toplaag, de epdm korrels zijn door en door van kleur en
zeer goed UV- en ozonbestendig.
De rubber tegels worden vanaf 30 mm standaard met een pen/gat verbinding uitgevoerd.
Fysische, chemische eigenschappen van de producten:
omschrijving

resultaat

testmethode

Brand test

Efl

MSZ EN 135011:2007+A1:2010 MSZ EN
ISO 11925-2:2011 MSZ EN
ISO 9239-1:2011

Gevaarlijke stoffen

Geen van de producten bevat materialen MSZ EN 15527:2009 (gas
die meer dan 0,1% die functie in de lijst
chromatography massvan concernment- veroorzaken van
spectrometry) (GC/MS)
materialen (SVHC)

Slipweerstand

Min. 110/40 Min. 110/40

MSZ EN 1338:2003

Drukweerstand
Na productie en cyclische
veroudering van het materiaal

Min. 670 N/mm2 Min. 650 N/mm2

MSZ EN 826:2013 v=3
mm/min
no. of cycles: 25

Slijtageweerstand

Max. 30 mm

MSZ EN 1338:2003

Warmteoverdragende factor [λ]

0,19 W/mK

MSZ EN 12667:2001

Duurzaamheid: (na 25 freezingontdooien cycli)
- Verlies van de massa

Max. 0,1 kg/m2

MSZ EN 1338:2003

Treksterkte

min. 2,0 N/mm2 min. 85%

MSZ EN 1798:2009 v =
100 mm/min

Kleurvervaging: (AE *) na de
kunstmatige veroudering
- Bruin
- Grijs
- Rose / violet
- Zwart
- Groen
- Blue
- Rood

MSZ EN ISO 4892-3:2006
Method „A”, cycle no 1
Duration of the analysis: 1
week

7,80
4,37
3,48
0,48
3,07
15,18
1,85

Maattolerantie

Nominale waarde +/- 6mm

MSZ EN 1338:2003

Massa

825 (kg/m3) +/- 5%

MSZ EN 1602:2013

6.4. The pegs used during the fixing:
The pegs area ssuring the optimal stability of the sheets and they ease the laying process. The
installation works can be performed easily with the pegs. Another further benefit consists of
reducing
the creation
gaps and
in most cases the gluing becomes
unnecessary.
Installatie
van deofrubber
tegels:
Fallschutzplatten
s.r.o.
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno, Slovenská republika

Juiste manier van installeren, halfsteendverband.
Proper installation mode e-mail: info@fallschutzplatten.de
Fallschutzplatten,Gumimatten Herstellung&Großhandel

Fallschutzplatten s.r.o.

Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Improper laying mode
e-mail: info@fallschutzplatten.de
Foute manier
van installeren.
utzplatten,Gumimatten
Herstellung&Großhandel

6.5. Laying the edge elements:

The rubber cover is recommended
to be laid with edges. The edge
elements shall be embedded into
concrete, on proper base. The
adjacent edge elements can be fixed
together with pegs.
6.6. Cutting the rubber sheets to
size:
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Depending on the form of the area designated for the installation it may happen that the rubber
sheets
needmode
to be cut to size. The simplest way to perform this process consists of using a saw Lodná 46
Improper
laying
Manier van
zagen, gebruik een grove vertanding
shown in the figure.

Fallschutzplatten,Gumimatten Herste
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6.7. General guideline:
6.7.1. Storing:
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Verpakking van de rubber tegels:
We meestal verpakking van onze producten op 100 × 100 cm paletten, met stretch folie
voorzien van trekbanden.
Het varieert van 950 tot 1050 kg afhankelijk van het type van de dikte rubberen tegels
waardoor bij opslag dat het belangrijk de volgende criteria te overwegen:
- De palets worden niet gestapeld.

Dit document is opgemaakt door:
D.S.Coert

Managing director

