
 

 

 
ΔΚΓΟΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 

ISOPOL 854 

ΑΝΣΙΚΡΑΔΑΜΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΜΕΝΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ  
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Διαζηηθό, αληηθξαδαζκηθό, πξνθαηαζθεπαζκέλν ξνιό από αλαθπθιωκέλν θανπηζνύθ, 
ζε 4-12mm πάρνο.  

 Πξνζθέξεη ερνκόλωζε θαη είλαη αληηνιηζζεξό. Δίλαη εύθακπην θαη θηιηθό πξνο ην 
πεξηβάιινλ.  

 Δπελδύεηαη κε ην αθξπιηθό πιηθό ELASTOTURF 851 ή κε ηελ αυηοεπιπεδούμενη 
πολυουρεθάνη δύο ζυζηαηικών POLYSPORT PU 951, ζε πάρνο 2mm, γηα ηε 
δεκηνπξγία αζιεηηθώλ δαπέδωλ εμωηεξηθώλ θαη εζωηεξηθώλ επηθαλεηώλ όπωο 
γήπεδα κπάζθεη, βόιεϊ, ρεηξνζθαίξηζεο θαη ηέληο όπωο θαη γηα παηδηθέο ραξέο.  

 Δίλαη πνιύ ειαζηηθό, δελ επεξεάδεηαη από πγξαζία, ζεξκόηεηα θαη κνύρια. Δίλαη 
αζθαιέο γηα ην πεξηβάιινλ θαη δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία.  

 Δθαξκόδεηαη εύθνια ρξεζηκνπνηώληαο απιέο ηερληθέο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο 
εηδηθήο πνιπνπξεζαληθήο θόιιαο δύν ζπζηαηηθώλ PU FLEX 140.  

 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ (kg/m3) 

  
700 kg/m3 

 ΠΑΥΟ (mm) 
 

n/a 10 mm 

 ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΔΦΔΛΚΤΜΟΤ 
- πληειεζηήο θαηά 10% 

επηκήθπλζε (MPa) 
- πληειεζηήο θαηά 20% 

επηκήθπλζε (MPa) 
 

ISO 37-1994  
0,2 
 
0,3 

 ΑΝΣΟΥΗ Δ ΔΦΔΛΚΤΜΟ (N/mm2) 
 

ISO 37-1994 0,30 

 ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΝ ΔΠΙΜΗΝΚΤΝΗ (%) 
 

ISO 37-1994 50 

 ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ (Shore A) 
 

ISO 7619-1997 38 

 ΔΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΠΗΓΗΗ (%) 
 

ISO 4662-1986 44 

 ΑΝΣΟΥΗ ΣΗ ΠΙΔΗ  
ΠΑΥΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟ (mm) 

- πληειεζηήο θαηά 10% πίεζε 
(MPa) 

- πληειεζηήο θαηά 20% πίεζε 
(MPa) 

 

ISO 7743-Μέζνδνο 
A 

 
10,48 
0,11 
 
0,29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 Σν ππόζηξωκα πξέπεη λα είλαη ηειείωο επίπεδν, ζθιεξό, ιείν, ζηεγλό θαη 
ζηεγαλωκέλν, απαιιαγκέλν από μέλα ζώκαηα, ζθόλεο, ξύπνπο θιπ. Σν πιηθό 
ζα αθνινπζήζεη ηηο αλωκαιίεο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Όζν πην ιείν θαη επίπεδν ην 
ππόζηξωκα ηόζν θαιύηεξν ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

 Οκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο εηδηθήο, ειαζηηθήο πνιπνπξεζαληθήο θόιιαο PY 
FLEX 140 κε θαηαλάιωζε πεξίπνπ 700–800gr/m

2
.  

 

 Σνπνζέηεζε ηωλ ξνιώλ ISOPOL 854 ην έλα αθξηβώο δίπια ζην άιιν έηζη ώζηε 
λα πεηύρνπκε ζθηρηό αξκό. Σνπνζέηεζε βάξνπο (πρ ζαθηά άκκνπ) ζηηο άθξεο, 
ζηνπο αξκνύο θαη ζηηο γωληέο ηωλ εθαξκνζκέλωλ ξνιώλ ISOPOL 854  κέρξη λα 
ζηεγλώζεη ε θόιια.  

 Γηα λα πεηύρνπκε ζθηρηνύο αξκνύο, ρωξίο θελά, είλαη απαξαίηεην ην μάθξηζκα 
ηωλ άθξωλ ηνπ ISOPOL 854. 

 Σα ξνιά πξέπεη λα απιωζνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 
Γελ μεθηλάκε ην έλα ξνιό από ηελ κία κεξηά ηνπ ρώξνπ θαη άιιν ξνιό από ηελ 
άιιε κεξηά ηνπ ρώξνπ. 

 Μεηά από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ISOPOL 854 πάλω ζηελ θόιια, ζπληζηάηαη λα 
παηεζεί όιε ε επηθάλεηα κε ρεηξνθίλεην θύιηλδξν 50kg. Απηό γίλεηαη γηα λα 
εθαξκόζεη θαιά ην πιηθό πάλω ζηελ θόιια θαη λα εμαιεηθζνύλ πηζαλά θελά κε 
αέξα ζην θάηω κέξνο ηνπ πιηθνύ. 

 Δθαξκνγή ηνπ εηδηθνύ, απηνεπηπεδνύκελνπ πιηθνύ ELASTOTURF 851 ωο 
ηειηθή ζηξώζε, ζε πάρνο 2mm ζε ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο, ή εθαξκνγή 
απηνεπηπεδνύκελεο πνιπνπξεζάλεο δύν ζπζηαηηθώλ POLYSPORT PU 951, 
αθνύ εθαξκόζνπκε ηνλ εηδηθό πνιπνπξεζαληθό ζηόθν POLYSPORT STUCCO 
950 γηα θιείζηκν ηωλ πόξωλ ηνπ ISOPOL 854. 

  

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

      
  Ρνιά κε δηαζηάζεηο 1,10 ή 1,20m θάξδνο  & 10 ή 20m κάθξνο. 
 

  
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνϊόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ηωλ πιηθώλ γίλνληαη ρωξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαηωζεί πωο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 
γηα ηελ πξνβιεπόµελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε γηα ην ίδην πξνϊόλ.  

 


