Valettava turva-alusta - edut

PLAYTOP SAFER SURFACING
UUSI RAKENNE
Playtop-alustan tärkeä
kustannusetu on, että
hyvin huokoinen pohjakerros voidaan levittää
suoraan kovalle (kivimurska) perustukselle
ilman asvalttikerroksen
aiheuttamia huomattavia lisäkustannuksia.
Asvalttikerros on tarpeen vain silloin, kun
kumin paksuus on 20
mm, esim leikkikentän
vapaalla liikkumisalueilla, käytävillä tai matalan leikkivälineen alla.
Usein on edullisempaa
lisätä turva-alustan
paksuutta 40 mm:iin,
jotta vältetään asvaltin
rakentaminen

Playtop Safer Surfacing on Euroopan johtava paikalla valettava turva-alusta. Se on tarkoitettu käytettäväksi peli- ja
leikkikentillä sekä lasten leikkitelineiden alla, ja se on suunniteltu vähentämään loukkaantumisia lasten kaatuessa tai
pudotessa telineeltä.

YLIVOIMAINEN RAKENNE

Playtop-alustalla on seuraavat ominaisuudet:

Se on paikan päällä sekoitettava ja asennettava tuote, joka voidaan valaa mihin
tahansa muotoon joko tarkoitusta varten
valmistetulle pohjalle tai olemassa olevan
asvaltin tai betonin päälle. Pohjakerros
koostuu kierrätettyjen renkaiden kumista.
Pintakerros koostuu hienojakoisemmasta
EPDM-kumirouheesta, jota on saatavilla
useina kirkkaina ja kestävinä väreinä.
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Yksi markkinoiden turvallisimmista alustatyypeistä
Myrkytön - läpäissyt ainoana valmistajana testit
Pohjakerroksen suuriraekoko - ainoa markkinoilla
Pintakerros tarrautuu voimakkaasti pohjakerroksen
suureen raekokoon
Erittäin kestävä ja edullinen
Sopii käytettäväksi kaikissa sääolosuhteissa
Vähäinen huoltotarve
Saatavana yli 20 värissä
Kestää hyvin ilkivaltaa
Vettä nopeasti läpäisevä
Ympäristöystävällinen
Muokattavissa kolmiulotteiseen muotoon
Alustaan voidaan luoda hauskoja ja jännittäviä kuvioita
Kestää hankausta ja painumia; ehkäisee liukastumisia
Paloturvallinen
Äärimmäisen monikäyttöinen

Playtop on kumirouheesta ja polyuretaanisista sideaineista valmistettu saumaton
ja huokoinen materiaali.

Kumin elastiset ominaisuudet antavat
alustalle iskunvaimennuskyvyn, joka
pehmentää putoamisen vaikutusta. Mitä
paksumpi alusta on, sitä tehokkaammin
se vaimentaa iskuja.

Valettava turva-alusta - testit & huolto

LIUKKAUS
•
Eurooppalaisten ja
amerikkalaisten standardien määräämän
kriittisen putoamiskorkeustestin lisäksi
olemme lähettäneet
Playtop-alustan neljään
brittiläisen standardin
BS 7188 : 1998 määräämään lisätestiin, jotka
koskevat leikkikenttien
pintoja.
Testit on suorittanut
riippumaton testauslaboratorio Centre for
Sports Technology.
Yksityiskohtaiset raportit ja viralliset sertifikaatit ovat käytettävissä
pyydettäessä.

Luistamattomuus on tärkeää maan tasossa sattuvien onnettomuuksien estämiseksi. Tavallinen kitkamittari mittaa testeissä
pinnan liikekitkan kuivana ja märkänä.
Testeissä mitattiin kolme näytettä kustakin seitsemästä Playtop- alustan vakiopaksuudesta. Arvot kuivana vaihtelivat
välillä 80 -119 ja märkänä 52-79. Kaikki
olivat reilusti sallitun vähimmäisarvon 40
yläpuolella.

TULENARKUUS
•

•

Leikkikentän pinnan täytyy kestää syttymistä, jos se joutuu tulelle alttiiksi onnettomuuden tai ilkivallan johdosta. Testissä
laitetaan alustalle tavallinen ruostumattomasta teräksestä tehty 900 °C:een kuumennettu mutteri.
Kolme Playtop-näytettä testattiin. Suurin
säde syttymisen vaikutuksesta oli 20 mm
verrattuna suurimpaan sallittuun säteeseen, joka on 35 mm. Luokituksena tämä
on ALHAINEN.

HUOLTO
Playtop vaatii poikkeuksellisen vähän huoltoa, sillä sen pinta on
yhtenäinen ja saumaton. Koska oikea materiaalipaksuus on aina
oikeassa kohdassa,
kallistumaa ei tarvita.
Alustassa ei ole rakoja,
jotka houkuttelevat
uteliaita lapsia tai
muodostavat heikkoja
kohtia ilkityön tekijöille.
Sen pinta on huokoinen ja jos se levitetään
huokoiselle pohjalle,
sadevesi valuu pois
melkein välittömästi.
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Ainoa tarvittava rutiininomainen huolto on näkyvissä
olevien roskien kerääminen.
Lakaise aina lehdet yms. ennen
kuin niistä muodostuu sohjoa,
joka tallautuu pintaan.
Painepesu ja/tai asianmukaisella sammalen ja rikkaruohojen
torjunta-aineella käsittely pitää
pinnan puhtaana ja nopeasti
kuivuvana sekä säilyttää sen
luistamattomuuden alueilla,
joiden yläpuolella riippuu puiden oksia.
Tämä on tarpeen korkeintaan
kerran vuodessa. Talvella
voidaan käyttää suolaa jään
sulatukseen. Kevään tullessa
käytä painepesua suolajätteen
puhdistukseen.

Valettava turva-alusta - huomioita asennukseen

VANHAT KOVAT PINNAT
Kun alustojen ja irtopäällystetyyppien
kustannuksia verrataan
käyttöikään, Playtop
päihittää kaikki kilpailijansa.
Playtop ei vaadi säännöllistä hoitoa nurmimaton tapaan, eikä se
muutu sääolosuhteiden
mukaan rutikuivasta
mutaiseksi.
Verrattuna hiekka- tai
kuorikealustaan Playtopia käytettäessä
voidaan olla varmoja,
että pinnan alla ei ole
mitään epämieluisaa,
kuten lasinsirpaleita,
huumeruiskuja tai
eläinten ulosteita.‣

‣ Playtop-alusta ei kärsi sateesta eikä sitä tarvitse kunnostaa.
Playtop-alustaa käytettäessä
vältetään kumilaatoituksen
ongelmat, kuten laattojen
reunojen aiheuttama kompastumisvaara ja rikkaruohot
saumakohdissa. Myöskään
iIkivallantekijät eivät pysty
helposti rikkomaan Playtop-alustaa.
Playtopin käyttöikä on pidempi verrattuna heikompilaatuisiin valettaviin päällysteisiin,
jotka on kenties uusittava
kaksi tai kolme kertaa kymmenen vuoden käytön aikana.

•

Playtop voidaan asentaa useimmille vanhoille
koville pinnoille, kuten hyvässä kunnossa olevalle betonille, bitumisoralle tai asvaltille. Edellyttäen, että pinta on kova ja tasainen. Ongelmien
välttämiseksi kehotamme kuitenkin asiakasta
kääntymään puoleemme hyväksyntää varten.
On huomioitava, että sadevesi valuu valmiilta
pinnalta vapaasti vain silloin, kun vanha alusrakenne on huokoinen. Telineitä on mahdollisesti
nostettava tai vanhaa pintaa alennettava Playtop - kerrosta varten.

ULKOREUNAT
•

•

Alustalle täytyy olla tukireuna tai se tulee luiskata perustuskerrokseen.Betonielementtireunakivetys on paras, vaikkakin voidaan käyttää
myös painekyllästettyä puuta tai tiiltä. Betonitai tiilireunus tulee asentaa perustuskerroksen
yläpuolelle Playtop-alustan vahvuuden verran.
Reunus tulee asentaa tarkassa linjassa ja tasossa
valmiin pintatason kanssa. Jos Playtop-alustalla
pinnoitetaan vain osa vanhasta alueesta, voi
olla mahdollista luiskata reuna asennusalustaan,
mikä helpottaa tartuntaa ja muodostaa loivan
rampin.
Mikäli Playtop-asennetaan kiviaineksen päälle
ja aluetta ei rajata reunuksella, tulee pinnoite
luiskata kiviainekseen n.10-20 cm syvyyteen.

Valettava turva-alusta - sininen, meri

Valettava turva-alusta - 3D muodot

Valettava turva-alusta - kuviot

Valettava turva-alusta - kirkkaat värit & kuviot

Valettava turva-alusta - pallot

Valettava turva-alusta - tasot

3D eläimet

