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Polaris®

Tyrmäävä.
Valikoima 10 energistä ja valovoimaista väriä, 
jotka tuovat esiin lapsi- tai aikuisurheilu-
harrastajien parhaat puolet. Polaris on tekninen 
ratkaisu mihin tahansa liikuntakeskukseen, 
joissa tarvitaan lujaa ja miellyttävää mukavuutta 
ja värejä, jotka tuovat eloa peliin.
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6379-402-4

6379-409-4

7379 - 141 - 47379 - 143 - 47379 - 143 - 4

6379-410-4

Urheilulattia

Printatut mallit saattavat hieman poiketa aidoista mallikappaleista

Kuviot Saatavilla olevat paksuudet; 4.5 mm, 6.5 mm ja  8.0 mm

VERKKOKUVIO
• Tasalaatuinen kulutuspinta
• Alhainen lämmöntuottaja
• Vähentää palovammoja
• Hyvä pito
• Saatavana 10 eri väreissä

MATALA KUVIO
• Tasalaatuinen kulutuspinta
• Alhainen lämmöntuottaja
• Vähentää palovammoja
• Hyvä pito
• Saatavana 10 eri väreissä

SYVÄ KUVIO
• Tasalaatuinen kulutuspinta
• Hyvä pito, tukeva jalalle
• Vähentää luisumista
• Vähemmän liukastustapaturmia
• Saatavana 10 eri väreissä

PUUTEKSTUURIKUVIO
• Kirkas pvc kulutuskerros
• Alhainen lämmöntuottaja
• Vähentää palovammoja
• Erinomainen pallo pomppu
• Saatavana 4 eri väreissä

(W)

6379-404-4 (S)

(S) 6379-405-4 (S)

7379 - 142 - 4 (W)

6379-407-4 (S)

(S)

(S)

7379 - 144 - 4 (W)

6379-408-4 (S)

6379-403-4 (S)

(W)

6379-406-4 (S)

6379-401-4 (S)

Puukuviointi

Matala kuviointi
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Polaris Punch®

Polaris Footwork®
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Yhteensopivia saumauslankoja saatavissa kaikissa väreissä
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Polaris® tuotekuvaus

Erityisominaisuudet

• Kirkkaat ja iloiset värit

• Saatavana puukuvioinilla

• Erittäin helppo    
  puhdistettavuus

• PUR ekstra kirkas

• Ei vahausta, ei kiillotusta

• VOC -yhteensopiva

Edut ja hyödyt

• Rough & tumble sports floor

• Syöksy, hyppää, pysähdy ja vaihda suuntaa turvallisesti

• Yhtenäinen vaahdon paksuus takaa loistavan    
  suorituskyvyn ja on jaloille miellyttävä

• Tiivis vahto, erinomainen iskunvaimmeuskyky koko  
  tuotteen paksuudelta

• Anti-bakteri- ja anti-sieni käsitelty koko tuotteen   
  paksuudelta

• Tasalaatuinen kulutuspinta takaa ikuisen kestävyyden ja  
  suojaa kulutukselta ja repeämisiltä

• Lasikuituverkko antaa erinomaisen suuntavakauden

Sovellukset

• Vapaa-aikakeskukset

• Urheiluhallit  

• Vanhainkodit

• Terveyskeskukset 

• Kuntosalit

• Physioterapiayksiköt

• Koulujen liikuntasalit

• Monitoimihallit

• Varasto- ja huoltopisteet

• Lentopallokentät

• Koripallokentät

• Pöytätennissalit

Tasainen pallopomppu

Tasainen, luotettava pallopomppu 
vielä vuosien käytön jälkeenkin.

Iskunvaimennus 
Takaa urheilijan polville ja 
nivelille parhaan mahdollisen 
mukavuuden.

Liukukerroin 
Erinomainen pito nopeissa 
käännöksissä, pyrähdyksissä 
ja suunnanmuutoksissa.

Jalkapohjan mukavuus

Estää tapaturmia ja suojaa 
urheilijoiden jalkoja.

Pystysuora liike 
Ei muodosta ajan kanssa 
sisennyksiä. Takaa tasaisen 
suorituskyvyn.

Polaris® urheilun edut

Urheilulattia
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• PUR vahvistettu, ei vahausta, ei kiillotusta

• Aito PVC kulutuspinta, ei kengänjälkiä

• Realistinen puukuviointi

• Suorituskerros

• Lasikuituverkko takaa muodonpitävyyden    

• Kovaa kulutusta kestävä vaahtomuovitausta

• Kohokuvioitu tausta auttaa asentamisessa

Polaris® tuotekuvaus

Tekninen kuvaus

Polaris® on monikerroksinen muovinen urheilulattianpäällyste, saatavana 1.5m 
leveänä laattana, tiivis vaahtomuovitausta, lasikuituverkolla vahvistettu, muovinen 
suorituskerros, kohokuvioitu PVC kulutuspinta ja painettu puukuviointi, jota 
suojaa läpikuultava pusyy kohokuvioinen kulutuspinta. Sillä on ylivoimainen 
muodonpitävyys ja paranettu syväymäluokitus. Nopea vaahtokerroksen 
palautuminen antaa lattialle erittäin hyvän suorituskyvyn.

Tuotteen pinta käsitellään helppohoitoisella PUR- pintakäsittellläy, joka vähentää 
huollon tarvetta vähentämällä vahausta ja kiillotusta ja estäätahrojen ja kemiallisten 
reaktioiden syntymistä.

On ihanteellinen ratkaisu urheiluhalleille, monitoimihalleille, voimistelusaleille, 
lastentarhoihin ja muihin kohteisiin,  joissa urheilijan suorituskyky, turvallisuus, 
energian imeytyminen, äänen vaimennus, muotoilu ja kestävyys ovat vaadittuja. 
Polaris® täyttää EN 649 normin.

Polaris Punch®

Polaris Footwork® • PUR vahvistettu, ei vahausta, ei kiillotusta

• Aito PVC kulutuspinta, ei kengänjälkiä

• Iloiset kirkkaat värit

• Sopii pinnan laatuun

• Suorituskerros

• Lasikuituverkko takaa muodonpitävyyden

• Kovaa kulutusta kestävä vaahtomuovitausta

• Kohokuvioitu tausta auttaa asentamisessa
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Ryhmä T     PUR      19 dB

Urheilulattia
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The above data is valid at the time of print. For more details regarding technical specifications, handling and installation, please contact Responsive Industries Ltd.

Polaris® on VOC ( 1/2 Krooninen REL) ja on formaldehy-
diyhteensopiva ( 9,0 g/m3) CDPH / EHLB / Standardin 
mukainen, menetelmä V1.1-2010 (todistus 120316-01).

sound insulation

super 

Ominaisuudet

Kuvaus

Yleinen suorituskyky

Erityiskäsittely

Kokonaispaksuus

Paino

Laatan koko

Kulutuspinnan paksuus

Tekniset ominaisuudet

Murtuminen 

Iskunvaimennus

Pystysuora liike 

Pallon vertikaaliliike 

Liikkuvan kuorman vastus 

Kulutuskestävyys

Valon heijastuminen

Peilikiilto 

Syväymien vastustuskyky 

Luokitus 
Paloluokka

Erityiskäsittely

Standardi

 

BS EN 14 904 : 2009

 

EN 428

EN 430

EN 426

EN 429, ASTM F410

BS EN 14 904

EN 13501-1: 2007+A1: 2009

Yksikkö 

Ominaisuudet

mm

g/m2

m(leveys)

m (pituus)

m2 (pinta-ala) 

mm

-

Annex B of BS  

En 14904

%

mm

mg

%

%

mm

-

Polaris®

Urheilulattia

Murtuminen

Iskunvaimennus

Pystysuora liike

Vierivän kuorman vastustuskyky

Pystysuunnan pallokäyttäytyminen

PUR : ei vahausta, ei kiillotusta

SureCleanTM 

Vahvistettu lasikuituverkolla 

Erittäin tiheä kompakti vaahto

4.50  6.50 8.00

3100 4200 5200

1.5 1.5 1.5

15 10 10

22.5 15 15

0.50 (Polaris Punch)

1.50 (Polaris Footwork)

89 (hyväksytty)

P2 (hyväksytty)

P2 (hyväksytty)

98 (hyväksytty)

0 (hyväksytty) 

241 (hyväksytty)  

42

17 (hyväksytty)

0.23 (hyväksytty) 

Cfl - S1

PUR, SureCleanTM

Urheilulattia

Tekniset tiedot Polaris®
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