ErgoFloor
PV Rubber
Giải pháp êm ái và thân thiện môi trường từ cao su tái chế

Gạch cao su ErgoFloor PU :

•
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•
•
•

•
•
•
•

Gạch cao su PU giảm sốc, bền, có rãnh chống trượt .
Đa dạng về mẫu mã và màu sắc với độ dày từ 15 to 45 mm.
Tích hợp các rãnh thoát nước cho hệ thống thoát nước bề mặt..
có thể được lắp đặt trực tiếp trên sỏi, nhựa đường, bê tông, tấm
lợp, tấm bê tông có sẵn,v.v
có khả năng chịu được lực tải lớn như lực do móng ngựa và gai
nhựa và gai thép trên giày chơi golf tác động
bền và chịu được tác động của thời tiết .
được sản xuất từ hạt cao su tái chế từ lốp xe phế liệu, vừa thân
thiện với môi trường vừa ít tốn kém .
Lớp bề mặt bằng cao su EPDM thô giúp tăng khả năng chịu được
tác động của thời tiết khắc nghiệt .
Sự lựa chọn an toàn cho hầu như mọi ứng dụng .

Trường mẫu giáo Sân chơi Công viên giải trí Trường học
Phòng tập thể hình Phòng tập thể dục
Sân thượng
Lối đi trong vườn Sân Golf
Triển lãm
Ban công
Chuồng ngựa Thảm chống mỏi chân và tấm lót sàn

Gạch cao su ErgoFloor PU …….vì mục đích an toàn!

Quy cách sản phẩm

Gạch cao su PU được sản xuất từ hạt cao su tái chế từ lốp xe phế liệu.
Hạt cao su được kết dính với nhau bởi keo nhựa PU.
Các dòng sản phẩm bao gồm 3 đặc tính khác nhau:
• Đặc tính C1 : có lớp mặt dày 3-5 mm làm bằng hạt cao su mịn.
Màu sắc của lớp mặt được tạo ra bằng cách sử dụng chất kết dính
màu. Lớp mặt có khả năng chịu được tác động của thời tiết và
chống mài mòn tốt.
• Đặc tính C3 EPDM : có lớp mặt dày 4-5 mm làm bằng hạt cao su
EPDM thô. Màu sắc của lớp mặt rất đa dạng, có thể kết hợp nhiều
màu. Lớp mặt có khả năng chịu được tác động của thời tiết và
chống mài mòn tốt.
• Màu sắc thuộc đặc tính C1 rất khó phai.
3 đặc tính sản phẩm đó đã được đưa vào sản xuất gạch cao su và gạch
cao su lát đường đa dạng về kiểu dáng và kích cỡ.

Dung sai kích thước <= 1%.
Độ cứng: 55-60 Shore A
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Giải pháp êm ái và thân thiện môi trường từ cao su tái chế

Bảng màu PU– gạch cao su
Màu sắc thực tế có thể không hoàn toàn giống với hình ảnh

Dòng sản phẩm với đặc tính cơ bản, C1
Sản xuất từ 100% cao su tái chế với chất kết dính polyurethane.
Màu chuẩn: black, red, green, grey, brown, sand và blue. Cung cấp các màu sắc tùy chọn theo yêu cầu.

C1-black

C1-red

C1-green

C1-grey

C1-brown

C1-sand

C1-blue

Dòng sản phẩm với đặc tính EPDM, C3
Với một mặt làm từ hạt EPDM thô phủ lên trên lớp nền làm từ cao su tái chế .
Màu chuẩn: yellow, blue, grey, red, eggshell & green và có thể pha giữa những màu này cùng màu black

C3-yellow

C3-blue

C3-grey

C3-red

C3-eggshell

C3-green

C3-mix

