Modern Betong

CONIPUR PG
Material för fallskydd vid lekplatser, runt bassänger, ljuddämpande
gångar och trafikplatser.
Conipur PG lämpar sig för fallskydd vid lekplatser och går att få i en mängd olika kulörer och design möjligheterna
är oändliga. Materialet läggs i två skikt för att optimera fallskyddet från olika typer av redskap. Conipur PG är
lämplig för Skandinaviska förhållande avssende klimat , uv-ljus och miljöpåverkan.

Material
Conipur PG läggs för hand eller med maskin på plats och
möjliggör därmed att fantasin kan flöda när det gäller
formationer och mönster. Materialet byggs i två skikt med
optimal tjocklek för att passa specifika lekredskap. Övre
slitskitet består av ett slitstarkt genomfärgat åldersbestänidigt EPDM-gummigranulat. Granulatet binds samman
med ett elastiskt bindemedel. Conipur PG i tjocklek under
40 mm läggs på betong eller asfalt, över 40 mm upp till
100 mm kan läggas på hårdgjord yta.
Conipur Pg är testat av IST för att säkerhetställa att huvudskador vid fall från höjd minimeras enligt EN 1177:2008.
Conipur PG är inte brandfarligt och EPDM gummit är
ofarligt om man får det i sig. För inomhusbruk är meterialet
brandklassad enligt EN 14501-1:2010.
Conipur PG är lätt att hålla rent och minimera underhåll
för ogräsrensning och behöver inte bytas ut med jämna
mellanrum. Ytan är vattengenomsläpplig så underlaget bör
ha ett dränerat underlag eller ha en lutning på minst 1 %.
Conipur PG gör det lättare för alla att ta sig in till lekredskapen där det med sand kan vara svårt för t.ex
rulllstolar, och ökar därmed tillgängligheten.

Användningsområde
• lekplatser
• ljuddämpade gångstråk
• multicourts
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Modern Betong
Egenskaper och fördelar
• Lång livslängd
• Brandklassad och IST testad
• Ökar tillgänglighet för rörelsehindrade
• Oändliga färg och form möjligheter
• Anpassninsbar för specifika lekredskap
• Lätt att underhålla

Produktgaranti
Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av
en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt
Modern Betongs tryckta föreskrifter. Modern Betong
förbehåll för tryckfel

Underhåll
Conipur PG är i det närmsta underhållsfritt. Ytan skall
hållas någorlunda ren för att inte porer skall täppas till.
Vid eventuell tilltäppning av porer försvinner vattnets
genomträngligheten i materialet.

Färger
EPDM gummi granuler levereras i flertalet ralkulörer.
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