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Pulastic Classic 70 Eco
Ett mångsidigt sportgolv som ger god komfort och 
säkerhet vid träning och tävling, kombinerat med 
mycket god beständighet mot mekanisk belastning.

Nominell tjocklek 
Karaktär

7 mm
Punkt-Elastiskt

System Data Blad
Upplaga 10-08-2012 
Identification Nr.:  
SDS/E/C7/1208
Classic 70 Eco
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Skarvfritt punkt-elastisk sportgolv för mångsidigt 
användande i gymnastik och sporthallar.

Produkt  
Beskrivning

Pulastic Classic 70 Eco är ett punkt-elastiskt mångfunktionellt sportgolv 
med enastående komfort egenskaper väl passande för träning och tävling, 
kombinerat med mycket god beständighet mot mekanisk belastning.

Pulastic Classic 70 Eco är godkänd av F.I.V.B. (International Volleytball 
Federation), F.I.B.A.(Internationella Basketbollförbundet)   och 
I.H.F. (International Handball Federation).

Pulastic Classic 70 Eco är tillverkad enligt ISO 9001 för kvalitetskontroll och 
ISO 14001 för miljö.

Användningsområde Inomhus

Träning och tävling inom alla internationella bollsporter.

Skolgymnastik

Kulturella evenemang, skolarrangemang, 
mässor och andra icke-atletiska aktiviteter

Egenskaper /
Fördelar

Enestående fjädring för komfort och förebyggande av skador

Skarvfritt, porfritt och slät yta. Enkelt att reparera och / eller  renovera

Hållbart genom hög halt av återvunna och förnybara råvaror i 
kombination med bestående kvalitet genom enastående mekanisk 
hållfasthet och slitstyrka

Vattenbaserad TopCoat ger ingen lukt under installationen och 
perfekt innomhusklima vid använding av ytan

Mycket god mekanisk hållfasthet och slitstyrka för lägsta livscycel-
kostnad  och maximal utnyttjande av investeringen  
Perfekt bollstuds

Brett urval av kulörer med enestående kulörbeständighet

Reflexfri / matt yta gör att linjemarkeringane syns tydligt

Används på betong underkonstruktion

Begränsad bygghöjd
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Kulörer 16 Klassiska standardkulörer och 16 Designkulörer enligt färgkartan.

Nominell tjocklek 7 mmTekniska Data           

Stötupptagning 28 % EN 14808 

Vertikal Deformation 0,8 mm EN 14809 

Friktion (torr) 98 EN 13036-4 

Friktion (fuktigt) 0,3 Leroux 

Bollstuds 98 % EN 12235 

Glans 3 % EN 2813 

Motstånd Rullande last > 1500 N EN 1569 

Slaghållfasthet >   800 gr @ 10°C EN 1517 

Motståndskraft mot intryckningar 0,35 mm @ 5 min EN 1516 

0,15 mm @ 24 hrs EN 1516 

Slitagemotstånd 150 mg EN ISO 5470 

Brandklass Bfl-S1 EN 13501-1 

Tekniska data / 

Komponenter

V.O.C. innehåll - massan

V.O.C. innehåll - ytan

Lösningsmedelsfri

Lösningsmedelsfri 

Massa-lageret Fritt från lösningsmedel och tungmetaller

200 % DIN 53455 

10 N/mm² DIN 53455 

Brottöjning - struktur 

Draghållfasthet - struktur 

Rivstyrka - struktur 25 N/mm DIN 53515 

Installations 
Förhållanden / 
Begränsningar

Installationen skall utföras enligt tillverkarens anvisningar med av denna 
utbildat installatör.

Undergolvet skall motsvara tillverkare dokument "krav före installation av en 
Pulastic sportgolv".

Rengöring / 
underhåll

Instruktionerna för förbehandling och rengöring motsvarande tillverkare 
dokument "tas i bruk och allmänna tips underhåll för din Pulastic sportgolv" 
ska utföras för att främja hygien och säkerställa att golvet behåller sin matt 
utseende och korrekt grepp / glidegenskaper. Detta ökar säkerheten och 
förbättrar Sport Performance.

Värderingsgrund Alla tekniska data som anges i detta System Data Blad är baserade på 
lab.tester. Uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.
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slutanvändning av Descol produkter , ges i god tro baserat på Descol 
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras , hanteras 
och används under normala förhållanden i enlighet med Descol 
rekommendationer. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den 
aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål , ej heller något ansvar för 
något rättsligt förhållande som helst , kan vara varken härledas från denna 
information , eller från några skriftliga rekommendationer, eller av någon 
annan rådgivning som erbjuds . Användaren av produkten måste prova 
produktens lämplighet för avsedd applikation och syfte . Descol förbehåller sig 
rätten att ändra egenskaperna på sina produkter . De äganderättsförhållanden 
för tredje part måste följas . Alla order accepteras under förutsättning att våra 
allmänna försäljnings -och leverans . Användaren skall alltid använda den 
senaste utgåvan av den aktuella produktdatablad för den berörda produkten , 
kopior av dessa kommer att levereras på begäran .

CE Märkning Den europeiska standarden EN 14904 "Sportbeläggningar - Inomhus ytor för 
multi-sport användningar" anger krav för inomhus multi-sport ytor.

Skarvfria polyuretan golvsystem faller under denna beskrivning. 
De måste vara CE-märkta enligt bilaga ZA.3, figur ZA.1 och 
uppfylla kraven i den givna mandat direktivet om byggprodukter 
(89/106).

Descol sports surfaces 
Duurstedeweg 7 / P.O. Box 420 

7418 CK / 7400 AK – Deventer, The Netherlands 

Tel: +31 570 620744, Fax: +31 570 628553 

EN 14904 
Pulastic Classic 70 Eco  Skarvfritt polyuretan golv, 
för använding i gymnastik- och multi-sporthallar.

Brandklass: Class Bfl-S1  (EN 13501-1) 

Friktion: 98 (EN 13036-4)

Stötupptagning: 28% (EN 14808) 
Formaldehyde emission: Class E1 




