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50 years of experience in the ﬁeld of

KDF LTD www.kdf.gr - одна з найдинамічніших і експорторієнтованих грецьких компаній (в даний час працює більш
ніж в 60 країнах на 4 континентах), що базується в Греції
(ЄС) і в Об'єднаних Арабських Еміратах, з виробничими
пот у жностями та ск ладами в обох країнах для
поліуретанових і акрилових спортивних підлогових
покриттів.
Ми спеціалізуємося на спортивних, промислових і
декоративних продуктах і системах підлогових покриттів, і
володіємо величезним досвідом роботи в Європі, Африці,
Азії та на Близькому Сході. На сьогоднішній день ми є
лідерами ринку спортивних підлог в регіоні Перської затоки
і одним із лідерів в Європі.
Наш експортний горизонт швидко розширюється, і наша
мета - закріпити за собою чільний статус на ринку, як зразок
гнучкості та конкурентоспроможності. Будучи однією з
провідних компаній в області систем спортивних підлог і
будівельних матеріалів, KDF LTD приділяє особливу увагу
наданню повністю оновленого асортименту продуктів і
послуг, виробляє системи, що відповідають нормам ЄС та
сертифіковані ITF, World Athletics, LNE, LABOSPORT,
ISASPORT та баг. ін.
KDF виходить далеко за рамки комерції, надаючи
маркетингові консультації і технічну підтримку на всіх
етапах: від розрахунку вартості до повного завершення
проекту. Діючи відповідно до 8 сертифікатів ISO, в тому
числі: ISO 9001/2015 (сертифікація якості виробництва,
торгівлі та застосування продукції), ISO 50001/2018
(сертифік ація систем енергоменеджмент у), ISO
1 4 0 0 1 / 2 0 1 5 ( с е рт и ф і к а ц і я с и с т е м е к ол о г і ч н о го
менеджменту), ми гарантуємо, що наші продукти спочатку
успішно тестуються і застосовуються на місці нашої
власної командою, перш ніж ми експортуємо їх за кордон.
Таким чином, всі наші системи пройшли реальні
випробування в різних кліматичних умовах, від Близького
Сходу до північної Европи, і це один з наших основних
активів, що дозволяють надавати повну вертикаль
технічної підтримки від специфікації до остаточної
реалізації та контролю, коли це необхідно, або навіть
повної реалізації проекту й розрахунку вартості.
Ми запрошуємо вас відкрити для себе світ підлогових
покриттів і професійних рішень для підлог:
-Сертифіковані легкоатлетичні (бігові) доріжки –
Сертифікат WORLD ATHLETICS (колишній I.A.A.F).
-Акрилові системи спортивних підлог і велосипедних трас
для відкритого простору - класифіковано ITF.
-Системи для закритих багатофункціональних спортивних
залів - сертифіковані Labosport.
-Багатофункціональні поліуретанові підлоги (для відкритих
майданчиків).
-PU (поліуретанові) сполучні (binder).
-PU (поліуретанові) клеї для штучної трави й рулонів, ПВХ /
вінілу та лінолеуму.
-Штучна трава – частна торгова марка.
-Амортизуючі підлогові рулони для спортивних залів.
-Декоративні підлоги для внутрішніх і зовнішніх приміщень.
-Епоксидні підлоги для всіх видів використання,
сертифіковані POLYMER INSTITUTE.
-Нові інноваційні підлогові системи, що світяться в темряві.

-sports ﬂooring
-industrial ﬂooring
-decorative ﬂooring

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and exportoriented Greek companies (currently operating in more than
60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and
the United Arab Emirates, with production facilities and
warehouses in both countries for polyurethane and acrylic
sports ﬂooring.
We specialize in sports, industrial and decorative products and
ﬂooring systems , with extensive experience in Europe, Africa,
Asia and the Middle East. Today we are the market leader in
sports ﬂoors in the Gulf region and one of the leaders in
Europe.
Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to
secure our dominant position in the market as an example of
ﬂexibility and competitiveness. As one of the leading
companies in the ﬁeld of sports ﬂooring systems and building
materials, KDF LTD pays special attention to providing a
completely renewed range of products and services,
manufactures systems that are EU compliant and certiﬁed by
ITF, World of Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT and
many more.
KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice
and technical support at all stages: from costing to complete
project completion. Acting in accordance with 8 ISO
certiﬁcates such as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO
50001/2018, we ensure that our products are ﬁrst successfully
tested and applied on site by our own team before we export
them overseas.
We invite you to discover the world of ﬂooring and
professional ﬂooring solutions:
-Certiﬁed Athletics Tracks - WORLD ATHLETICS (former
IAAF) Certiﬁcate.
-Acrylic systems for outdoor sports ﬂoors and bike trails - ITF
classiﬁed.
-Systems for indoor multifunctional sports halls - certiﬁed by
Labosport.
-Multifunctional polyurethane ﬂoors (for open areas).
-PU (polyurethane) binders.
-PU (polyurethane) adhesives for artiﬁcial grass and rolls, PVC
/ vinyl and linoleum.
-Artiﬁcial grass-private label.
-Prefabricated rubber rolls for sports halls and gyms.
-Decorative ﬂoors for indoor and outdoor use.
-Epoxy ﬂoors for all uses, certiﬁed by POLYMER INSTITUTE.
-New innovative ﬂoor systems that glow in the dark.

POLTRACK SPRAYCOAT

POLTRACK SANDWICH
Синтетична система спортивного покриття для відкритих
бігових доріжок.
Наноситься на дрібнозернистий асфальт або гладкий
водостійкий бетон, не збільшуючи показники вологості,
починаючи з першого шару (базового шару), змішаного на
місці, який складається з переробленої гумової крихти
RECYCLED RUBBER 858 (SBR) і поліуретанового
зв'язуючого POLAPLAST P13 (binder). Другий шар
( ге р м ет и зу юч и й ш а р ) я вл я є с о б о ю к ол ь о р о в и й
поліуретановий герметизуючий матеріал POLAPLAST
P22, що наноситься поверх амортизуючої суміші, та третій
шар (поверхневий шар) - це повністю поліуретановий
кольоровий матеріал POLAPLAST Р20, що наноситься
перед тим, як насипним методом додається завершуючий
верхній шар з EPDM-гранул.

Synthetic outdoor system for running tracks.
It is applied on ﬁne asphalt or smooth, waterproof concrete,
without rising humidity issues, beginning with the ﬁrst layer
(base layer) mixed at site, which consists of RECYCLED
RUBBER 858 and the polyurethane binder POLAPLAST P13.
Second layer (sealing layer) is the colored polyurethane
sealing material POLAPLAST P22 on top of the cushion
mixture, and third layer (surface layer) the full-PU colored
polyurethane material POLAPLAST P20, before broadcasting
EPDM granules on top to ﬁnish it oﬀ.

Синтетична система для відкритих бігових доріжок.
Наноситься на дрібнозернистий асфальт або гладкий
водостійкий бетон, не збільшуючи показники вологості, в
два основних шари. Перший базовий шар змішується на
місці і складається з переробленої гумової крихти SBR 858
і поліуретанового сполучного POLAPLAST P13. Другий
шар, напилюваний, наноситься на місці і складається з
гранул EPDM 856 (0,5-1,5 мм) і кольорового полімерного
напилюваного покриття POLAPLAST P12.

Certiﬁed system by WORLD ATHLETICS (former IAAF).

Система сертифікована WORLD ATHLETICS - колишня
IAAF.

Synthetic outdoor system for running tracks.
It is applied on ﬁne asphalt or smooth, waterproof concrete,
without rising humidity issues, in two basic layers. The ﬁrst
base layer is mixed at site, and consists of RECYCLED
RUBBER 858 and the polyurethane binder POLAPLAST P13.
The second layer, spray layer, is applied at site and consists of
EPDM 856 (0.5-1.5mm) and the colored polyurethane spray
coating POLAPLAST P12.
Certiﬁed system by WORLD ATHLETICS (former IAAF).

Система сертифікована WORLD ATHLETICS – колишня
IAAF.

ОПИС
POLAPLAST P10 - Грунтівка поліуретанова.

РОЗХІД
0.2kg/m2

БАЗОВЫЙ ШАР

ОПИС

РОЗХІД

POLAPLAST P10 - Грунтівка поліуретанова.

0.15-0.2kg/m2

БАЗОВИЙ ШАР

POLAPLAST P13 - Однокомпонентне поліуретанове зв'язуюче.

1.32kg/m2

POLAPLAST P13 - Однокомпонентне поліуретанове зв'язуюче.

1.32kg/m2

Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 0.5-2.5mm.

6kg/m2

Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 0.5-2.5mm.

6kg/m2

УЩІЛЬНЮЮЧИЙ ШАР
POLAPLAST P22 - Кольоровий поліуретановий герметизуючий шар.

РОЗПОРОШУВАНИЙ ШАР
1.5kg/m2
2 шарів

ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР
POLAPLAST P20 - Кольоровий поліуретановий поверхневий шар,
що повністю складається з поліуретану.

2.5kg/m2

EPDM 856 фракцією 1-3mm.

3.6kg/m2

POLAPLAST P12 - Кольорове двокомпонентне напилюване
поліуретанове покриття.

1.35kg/m2

EPDM 856 фракцією 0.5-1.5mm.

0.9kg/m2

POLTRACK FULL-PU

Синтетична система для бігових доріжок на відкритих
стадіонах.
Наноситься на дрібнозернистий асфальт або гладкий
водостійкий бетон, не збільшуючи показники
вологості. Після укладання поліуретанової грунтівки
для адгезії слідує перший шар (базовий шар), який
складається з укладання спеціального
м од и ф і к о в а н о го F U L L - P U п ол і у р ет а н о в о го
к ол ь о р о во го м ате р і а л у P O L A P L A S T P 2 8 , і
нанесення на нього переробленої гумової крихти
RECYCLED RUBBER 858-SBR (1-4 мм) (свіжий на
с в і ж и й ) . Д ру г и й ш а р с к л а д а є т ь с я з н о ву з і
спеціального модифікованого FULL-PU кольорового
поліуретанового матеріалу POLAPLAST P28,
покладеного на поверхню, і переробленої гумової
крихти RECYCLED RUBBER 858-SBR (1-4 мм), що
наноситься зверху (свіжий на свіжий), а третій шар
(поверхневий шар) являє собою спеціально
модифікований FULL-PU поліуретановий кольоровий
матеріал POLAPLAST P28, що укладається на
поверхню, і гранули EPDM (1-3 мм), що наносяться
насипним методом зверху для завершення (свіжий на
свіжий).

Synthetic outdoor system for running tracks in stadiums.
It is applied on ﬁne asphalt or smooth, waterproof
concrete, without rising humidity issues. After laying a
PU primer for adhesion, follows the ﬁrst layer (base
layer), which consists of laying the specially, modiﬁed,
FULL-PU colored polyurethane material POLAPLAST
P28 and broadcasting RECYCLED RUBBER 858 (14mm) on top (fresh-on-fresh), a second layer comprising
again the specially, modiﬁed, FULL-PU colored
polyurethane material POLAPLAST P28 laid on the
surface and RECYCLED RUBBER 858 (1-4mm)
broadcast on top (fresh-on-fresh) and the third layer
(surface layer) is the specially, modiﬁed, full-PU colored
polyurethane material POLAPLAST P28 laid on the
surface and EPDM granules (1-3mm) broadcast on top
to ﬁnish it oﬀ (fresh-on-fresh).
Certiﬁed system by WORLD ATHLETICS (former
I.A.A.F).

Система сертифікована WORLD ATHLETICS –
колишня I.A.A.F.

ОПИС

РОЗХІД

POLAPLAST P10 - Грунтівка поліуретанова.

0.2kg/m2

БАЗОВИЙ ШАР
POLAPLAST P28 - Спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий
кольоровий матеріал.

3kg/m2

Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 1-4mm.

2.65kg/m2

ДРУГИЙ ШАР
POLAPLAST P28 - Спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий
кольоровий матеріал.

2.8kg/m2

Перероблені гумові гранули RECYCLED RUBBER 858-SBR фракцією 1-4mm.

2.1kg/m2

ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР
POLAPLAST P28 - Спеціально модифікований FULL-PU поліуретановий
кольоровий матеріал.

2.75kg/m2

EPDM 856 фракцією 1-3mm.

3.6kg/m2

SAFEPOL MULTICOLOR

Еластична, безпечна підлога з мокрою заливкою, що
ідеально підходить для покриття дитячих ігрових
майданчиків, застосовується на об'єкті різної
товщини від 4 до 20 см.
Складається з перероблених гумових гранул
RECYCLED RUBBER 858-SBR з фракцією 1-3 мм і
поліуретановим сполучним PU BINDER 1118 для
першого шару (SAFEPOL) та з EPDM 856 з фракцією
1-3 мм і поліуретанового сполучного PU BINDER 1118
для верхнього шару (SAFEPOL MULTICOLOR).
Може бути створено безліч дизайнів і візерунків в
р і з н и х к ол ь о р а х E P D M - г р а н ул . Н а н о с и т ь с я
товщиною від 4 см до 20 см, навіть на ущільнений,
чистий, сухий гравій, а також на цементні або
асфальтові поверхні. Останнім верхнім покриттям
з ве рх у E P D M - г р а н ул н а н о с и т ь с я с т і й к е д о
ультрафіолету матове покриття POLYSPORT XP
1069 в два пересічних шари.

Elastic, safety wet-pour ﬂooring ideal for children
playground ﬂoorings, applied at site in various thickness
from 4cm up to 20cm.
Consists of RECYCLED RUBBER 858 in granulometry
of 1-3mm and PU BINDER 1118 for the ﬁrst layer
(SAFEPOL) and of EPDM 856 in granulometry of 1-3mm
and PU BINDER 1118 for the upper layer (SAFEPOL
MULTICOLOR).
It can create many designs and patterns in a variety of
EPDM colors. It is applied in thickness of 4cm up to
20cm, even on compacted, clean, dry gravel and on
cement or asphalt surfaces. The ﬁnal top coating over the
epdm surface is the UV-resistant, mat, top coating
POLYSPORT XP 1069 in two crossing layers.
Certiﬁed according to EN 1177 & EN 1176-1.

С е р т и ф і к о в а н о в і д п о в і д н о д о E N 11 7 7
(Європейський стандарт для покриттів ігрових
майданчиків з ослабленням ударів) і EN 1176-1
(Європейський стандарт для грального
обладнання та підлог).

ОПИС

РОЗХІД

PU PRIMER 870 - Спеціальна поліуретанова грунтівка.

0.2-0.3kg/m2

PU BINDER 1118 - Поліуретанове зв'язуюче.

1kg/m2

2 шари

10mm суміш

RECYCLED RUBBER 858 - Гранули SBR фракцією 1-3 мм.

6kg/m2
10mm суміш

PU BINDER 1118 - Поліуретанове зв'язуюче.

2kg/m2
10mm суміш

EPDM 856 фракцією 1-3mm.

10kg/m2

POLYSPORT XP 1069 - Стійке до УФ-випромінювання, двухкомпонентне,
універсальне, матове, верхнє покриття для захисту гранул EPDM.

0.4kg/m2

10mm суміші
2 шари

POLYFLEX PU-IN
Високоміцна система спортивних покриттів для
закритих приміщень, яка ідеально підходить для
багатоцільових залів, підлог в тренажерних залах,
тенісних кортів, майданчиків для баскетболу,
волейболу, гандболу, міні-футболу, а також для будьяких інших критих спортивних майданчиків.
Комбінація попередньо виготовлених амортизуючих
і поліуретанових матеріалів середньої загальної
товщиною від 6 мм до 16 мм.

POLYFLEX AEL-IN
Indoor highly resilient sports ﬂooring system ideal for
multipurpose halls, gym ﬂoors, tennis, basketball,
volleyball, handball, futsal courts, as well as any other
indoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and
polyurethane materials in 6mm up to 16mm average total
thickness.
Certiﬁed system by LABOSPORT Institute and
according to EN 14904.

Система сертифікована інститутом LABOSPORT і
відповідає EN 14904.

Гнучка амортизуюча акрилова система спортивних
підлог для закритих приміщень, яка ідеально
підходить для багатоцільових залів, підлог для
спортзалів, тенісних кортів, баскетбольних,
волейбольних, гандбольних майданчиків, мініфутболу, а також будь-яких інших критих спортивних
майданчиків.
Комбінація збірних амортизуючих матеріалів з
топовим покриттям середньої загальної товщини 814 мм.

Indoor highly ﬂexible shock-absorbent, acrylic sports
ﬂooring system, ideal for multipurpose halls, gym ﬂoors,
tennis, basketball, volleyball, handball, footsal courts, as
well as any other indoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads with top
coating in average total thickness of 8-14mm.

ОПИС

РОЗХІД

ОПИС

PU FLEX 140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.

1kg/m2

PU FLEX140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.

1 шар

1kg/m2
1 шар

ISOPOL 854 - Амортизуючий матеріал в рулонах.

ISOPOL 854 - Амортизуючий матеріал в рулонах.
POLYSPORT STUCCO 950 - Поліуретановий, еластичний,
двокомпонентний наповнювач пір.

РОЗХІД

0.8kg/m2
2 шари

POLYSPORT PU 951 - Поліуретанове, самовирівнююче, двокомпонентне
покриття для спортивних покриттів внутрішніх приміщень.

2.2kg/m

POLYSPORT 952 - Поліуретанове, аліфатичне, двокомпонентне
верхнє покриття для спортивних підлог внутрішніх приміщень.

0.25kg/m2

2

1 шар

2 шари

ELASTOTURF 851S - Акрилове, еластичне, гладке покриття для систем
спортивних підлог.

2.2-2.5kg/m2

POLYSPORT 952 - Поліуретанове, аліфатичне, двокомпонентне верхнє
покриття для спортивних підлог внутрішніх приміщень.

0.35kg/m2

3 шари

2 шари

POLYFLEX PU-EX
Високоеластична система спортивних підлогових
покриттів для відкритих майданчиків, яка ідеально
підходить для багатоцільових майданчиків, тенісних
кортів, баскетбольних, волейбольних, гандбольних
майданчиків, футбольних полів, а також будь-яких
інших спортивних майданчиків під відкритим небом.
Комбінація збірних амортизуючих рул онів і
поліуретанових матеріалів середньої загальної
товщини 6-16 мм.

SPORTFLOOR-EX
Outdoor highly resilient sports ﬂooring system ideal for
multipurpose areas, tennis, basketball, volleyball,
handball, football courts, as well as any other outdoor
sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and
polyurethane materials in 6-16mm average total
thickness.
Certiﬁed system by LABOSPORT Institute and KIWA
Institute.

Система сертифікована інститутом LABOSPORT і
інститутом KIWA.

Еластична акрилова система спортивного покриття
середньої твердості, яка ідеально підходить для
в і д к р и т и х т е н і с н и х к о рт і в , ба с к ет б ол ь н и х ,
в ол е й б ол ь н и х і га н д б ол ь н и х м а й д а н ч и к і в ,
футбольних полів, а також будь-яких інших відкритих
спортивних майданчиків.
Комбінація акрилових покриттів, що наносяться
методом мокрої заливки, загальною середньою
товщиною 2,2 мм.

РОЗХІД

ОПИС

PU FLEX 140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.

1kg/m2

RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Акрилова грунтівка.

POLYSPORT 1052 - Стійке до УФ-випромінювання, поліуретанове,
двокомпонентне топове покриття для спортивних підлог на відкритому повітрі.

Classiﬁed system by the International Tennis
Federation (I.T.F).

1 шар

ISOPOL 854 - Амортизуючий матеріал в рулонах.

POLYSPORT PU 1051 - Поліуретанове, самовирівнююче, двокомпонентне
покриття для зовнішніх спортивних покриттів.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average
thickness of 2.2mm.

Система класифікована Міжнародною
федерацією тенісу (I.T.F).

ОПИС

POLYSPORT STUCCO 1050 - Поліуретановий, еластичний,
двокомпонентний наповнювач пір.

Outdoor resilient, acrylic medium-hard sports ﬂooring
system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball,
football courts, as well as any other outdoor sports
courts.

2

0.8kg/m
2 шари

2.2kg/m2
1 шар

0.25kg/m2
2 шари

РОЗХІД
0.2-0.3kg/m2
1 шар

ELASTOSPORT 853 - Акрилове, однокомпонентне, наливне, розгладжуюче і
відновлювальне покриття для спортивних підлогових систем.

2kg/m2

ELASTOTURF 851 - Акрилове, еластичне, протиковзке покриття для систем
спортивних підлог.

1.5kg/m2

2 шари

3 шари

FLEXFLOOR-EX
Еластична акрилова система для відкритих
спортивних підлогових покриттів, що ідеально
підходить для тенісних кортів, баскетбольних,
в ол е й б ол ь н и х , га н д б ол ь н и х м а й д а н ч и к і в і
футбольних полів, а також для будь-яких інших
майданчиків для занять спортом на відкритому
повітрі.
Комбінація наливних акрилових покриттів загальної
середньої товщини 3,5 мм.

POLYFLEX AEL-EX
Outdoor ﬂexible, acrylic sports ﬂooring system ideal for
tennis, basketball, volleyball, handball and football
courts, as well as any other outdoor sports court.
Combination of wet-pour acrylic coatings in total average
thickness of 3.5mm.
Classiﬁed system by the International Tennis
Federation (I.T.F).

Система класифікована Міжнародною
федерацією тенісу (I.T.F).

Зовнішня дуже еластична акрилова система, яка
ідеально підходить для тенісних кортів,
баск етбольних, волейбольних, гандбольних
майданчиків і футбольних полів, а також для
багатоцільових майданчиків і будь-яких інших
відкритих спортивних майданчиків.
Комбінація збірних амортизуючих і акрилових
покриттів середньої загальної товщини від 6 мм до 14
мм.

Outdoor highly ﬂexible, acrylic system, ideal for tennis,
basketball, volleyball, handball, football, multipurpose
courts, as well as any other outdoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and acrylic
coatings in average total thickness of 6mm up to14mm.
Classiﬁed system by the International Tennis
Federation (I.T.F).

Система класифікована Міжнародною
федерацією тенісу (I.T.F.)

ОПИС

РОЗХІД

ОПИС

РОЗХІД

RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Акрилова грунтівка.

0.2-0.3kg/m2

PU FLEX 140 - Спеціальний, поліуретановий, двокомпонентний клей.

1kg/m2

1 шар

ELASTOSPORT 853 - Акрилове, однокомпонентне, наливне, розгладжуюче і
відновлювальне покриття для спортивних підлогових систем.

1.3kg/m2

SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Високоеластичний, пастоподібний,
пом'якшувальний проміжний наливний шар для систем спортивних підлог.

1.2kg/m2

SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Високоеластичний, пастоподібний,
пом'якшувальний проміжний наливний шар для систем спортивних підлог.

0.8kg/m2

ELASTOTURF 851 - Акрилове, еластичне, протиковзке покриття для систем
спортивних підлог.

1.8kg/m2

1 шар

ISOPOL 854 – Амортизуючий матеріал в рулонах.

1 шар

2 шари

2 шари

3 шари

ELASTOTURF 851 – Акрилове, еластичне, протиковзке покриття для систем
спортивних підлог.

2.2-2.5kg/m2
3 шари

SPORTGROUND-EX

Пружна система акрилових підлог середньої
твердості для відкритих територій, ідеально
підходить для велосипедних доріжок, територій, що
оточують і прилягають до спортивних майданчиків,
для стежок в парках і т.і.
Комбінація акрилових наливних покриттів загальної
середньої товщини 2,2 мм.

Outdoor resilient medium-hard acrylic ﬂooring system
ideal for surrounding areas in sports grounds, cycling
tracks, parks, pathways etc.
Combination of wet-pour acrylic coatings in total average
thickness of 2.2mm.
Certiﬁed system by LABOSPORT Institute.

Система сертифікована Інститутом LABOSPORT.

ОПИС
RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Акрилова грунтівка.

РОЗХІД
0.2-0.3kg/m2
1 шар

2kg/m2

ELASTOSPORT 853 - Акрилове, однокомпонентне, розгладжуюче і
відновлююче наливне покриття для систем спортивних підлог.

2 шари

CORRIDOL 864 - Акрилове протиковзке покриття для зовнішніх поверхонь.

1.5kg/m2
3 шари

CERTIFICATES

your expert in sports flooring

www. kdf.gr
exports@kdf.gr

