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Hướng dẫn lắp đặt

Bề mặt an toàn từ vụn cao su ErgoSoft
Bề mặt an toàn từ vụn cao su ErgoSoft là hỗn hợp của mùn cao su tái chế đã được nhuộm và
polyurethane đươc trộn trực tiếp vào đó. Có thể rải lên hầu hết các lớp nền đã qua xử lý sơ bộ như cỏ,
đất, cát, sỏi, nhựa đường và gạch bê tông vv.. Trước khi bắt đầu lắp đặt trên lớp nền xốp, mềm như cỏ,
đất, cát, nên phủ một lớp vải địa kỹ thuật.
Vụn cao su được đóng trong bao 25 kg và polyurethane được đóng trong thùng 25 kg.
Vật liệu phải khô và chỉ tiến hành lắp đặt trong điều kiện thời tiết khô ráo.
Vụn cao su và Polyurethane phải được trộn trong máy trộn có cánh quạt. Không nên sử dụng máy trộn
thùng thông thường.
Đổ 1 lượng vụn cao su thích hợp vào máy trộn và khởi động máy.
Cứ 10 kg vụn cao su sẽ trộn với 1,5 kg polyurethane (15%)
Trộn từ 3-5 phút cho đến khi tất cả vụn cao su thấm đều polyurethane.
Trút hết hỗn hợp trong máy trộn ra xô hoặc xe cút kít.

Đổ hỗn hợp ra, sử dụng bay, xẻng, hoặc dụng cụ khác
để trải đều và nén hỗn hợp đến độ dày mong muốn.
Sử dụng một thanh gỗ có độ dày chính xác để có được
độ dày mong muốn. Sử dụng các thanh gỗ như vậy để
nẹp các đường biên.

Dùng xăng để làm sạch Polyurethane chưa lưu hóa bám trên dụng cụ. Polyurethane đã lưu hóa chỉ có
thể tẩy sạch bằng biện pháp cơ học hoặc đốt bằng lửa gas
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