PROGAME ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÁS – a kiváló Játékért
A Trocellen által kifejlesztett ProGame ütközéscsillapító műfűalátétek maximalizálják a műfű-rendszerek teljesítményét, és
megfelelnek a nemzetközi sportszövetségek követelményeinek.
A ProGame kombinálja a professzionalizmust a műfű iparág
sport iránti szenvedélyével. Termékünk valószínűleg a legkönynyebben installálható termék, ami tökéletes megbízhatóságot
nyújt a biztonságos, kényelmes és időtálló műfüvek számára.

by Trocellen

Progame ütközéscsillapítás a Sportpálya

Előnyök

// Sportpálya: futball, amerikai foci, hoki, rögbi, baseball, golf…

// Állandó teljesítmény ütéscsillapítás és deformálódás tekintetében, a teljes pálya területén, a műfű teljes élettartama alatt

// A terméktípusok megfelelnek az adott sport konkrét
követelményeinek.
Termék
// ProGame

XC-cut plus

// ProGame

XC-cut

(szabadalmaztatás folyamatban)

// Megfelel az ütéscsillapításra, energia-visszanyerésre és a
függőleges deformálódásra vonatkozó kritériumoknak: a
hivatalos sportszövetségek (például FIFA) követelményei
alapján tesztelt termék
// Megfelel az előírt HIC értékeknek (DIN EN 1177) műfűvel
együtt történő alkalmazás esetén: használható például
rögbipályákhoz

Sűrűségek

// Pozitív biomechanikai tulajdonságok: sérülések kisebb
kockázata

// 50, 70, 90 kg/m³

// Tartós teljesítmény

// Habkönnyű alapanyag

// Az XC és a C vágások telepítéskor ellensúlyozzák a tágulást
és a zsugorodást: nem alakulnak ki “hullámok“ a
hőmérsékletváltozások következtében

Alakzat
// 2.000 mm-es szélesség
//	Egyedi tekercshossz
// Vastagsága 8, 10, 12 mm – illetve igény esetén egyéb
vastagságok
// Több réteg laminálása lehetséges

// A pályák feltöltési igényeinek csökkentése, még feltöltés
nélküli pályák alkalmazása is lehetséges a nagyfokú
csillapító értékeknek köszönhetően
// Az XC és a C vágások kiváló vízelvezetést tesznek lehetővé
// XC plusz integrált elvezető sávokkal: lehetővé teszi az
oldalirányú elvezetést (például betonfelületeken)
// A könnyű súlyú habtermékek tekercsekben, illetve lapokban
kaphatók: rövidebb telepítési idő és költségtakarékos telepítés
// Fokozott rugalmasság: a telepítés irányából adódó tűrés
kompenzálása
//	Nem mérgező és újrafeldolgozása könnyű: környezetbarát
// Zártcellás szerkezetű PE hab: nedvszívó képessége alacsony,
< 3 térfogatszázalék (ISO 2896). Télen nem fagy meg.
// Térhálós szerkezetű, -40 - +90 °C közötti méretstabilitással
rendelkező PE hab: tulajdonságait megőrzi mind hideg,
mind meleg környezetekben
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