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  عملکردشرح و 
  می  ورزشی   یورتان   پلی   یا   تاناور  پلی   نوع   یک PUTAN  ماده 

  های پیست در  سطح محافظ  پوشش عنوان  به  که  ،باشد 

  می قرار  استفاده مورد ورزشی های زمین و دومیدانی

  تراز خود  خاصیت با جزئی  دو  ماده  یکPUTANگیرد.

  ورزشی  سالنهای  انواع   برای  مناسبی  گزینه   که   است  دگیشون

 اورتان پلی های پوش کف باالی پذیری افباشد.انعط می

 با توپ  برخورد  در  و  زیاد  تحرک با های محیط  در مناسب

  می ایجاد  ورزشی  های  زمین  برای را  مناسبی  کارائی  زمین، 

 نماید

 موارد کاربرد

 رزشی کفپوش سالنهای و-

 کفپوشی پیست های دومیدانی-

 کفپوش کف سوله ها -

 کف سالنهای چند منظوره -

 

 خواص و مزایا
االترین میزان نیروی جذب ضربه در مقایسه با سایر کفپوش ب

 ها

 برگشت پذیری سریع توپ 

کاهش احتمال آسیب دیدگی در ورزشکاران به دلیل قابلیت 

 ارتجاعی

 مقاوم در برابر سایش و لغزش 

 مقاومت بسیار خوب در برابر نیروهای دینامیکی و استاتیکی

 (Anti-UV) دوام و ثبات رنگ در برابر نور خورشید 

جلوگیری از لغزش و سر خوردن ورزشکاران به دلیل  

 اصطکاک سطح کفپوش 

 چسبندگی عالی روی سطوح بتنی، سرامیک، آسفالت و غیره

 

 ایجاد سطحی یکپارچه و بدون درز 

 آنتی باکتریال و ضد قارچ و کپک  عدم جرم پذیری، 

 مقاومت باال در برابر آب، برودت و حرارت محیط 

 قابل شستشو با شوینده های خانگی

 نگهداری آسان و کم هزینه 

امکان خط کشی و طراحی بر روی کفپوش مورد نظر وجود  

 داشته و در رنگهای مختلف قابل اجرا است

 سال عمر مفید  10حداقل 

 صوصیات فیزیکی و شیمیاییخ
 مایع  : فیزیکی حالت ▪

 است(  ارائه  قابل  نیز  رنگها  سایر  )در  یخرائا  :رنگ ▪

 A:B  100:25 حجمی:  اختالط نسبت ▪

𝐠𝐫مخصوص:   وزن ▪ 𝐜𝐦𝟑⁄ 05/0  ± 4 /1 

 ساعت 24اولیه: گیرش  زمان ▪

 روز  7تا5 ی:نهائ گیرش  زمان ▪

 پاسکال مگا 11  کششی: مقاومت  ▪

 میزان و نحوه ی مصرف
 

ابتدا دو جز محصول را با هم ترکیب می کنند و سپس درون  

دقیقه با یکدیگر مخلوط می گردد. مدت  5همزن، به مدت 

انجام واکنش های بین دو جز   مخلوط جهت به  ه دقیق 20

، قلم مو و یا فرصت داده می شود و بعد از آن با کمک غلتک

   پیستوله پوشش محافظتی اجرا می گردد 

بهتر است سطح زیر کار قبل از اجرا اسکرچ داده شود  وبه  

وسیله ساب سگمنتی خراش داده شود تا اتصال بین سطح 

 زیرین به نحو مناسبی تامین گردد کفپوش و بستر 
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 ته بندی و نحوه ی نگهداریبس
  قابل کیلوگرمی  20و  5بسته های این محصول در  ▪

 ارائه است.

بسته بندی اصلی و سالم، دور از سرمای و   در ▪

گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید به  

 سال قابل نگهداری است. یکمدت 

زدگی محافظت شود. این  محصول باید از یخ  ▪

گراد یخ  درجه سانتی - 2محصول در دمای 

زند اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام  می 

 شود.مشخصات محصول اولیه کسب می 

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه    ▪

 ندارد.

یا چشم باید فوراً   درصورت برخورد اتفاقی با پوست ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

فوراً به پزشک مراجعه   ن تصادفی درصورت بلعید  ▪

   شود.

▪  

اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان  

 تماس حاصل نمائید. 

 


