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• Druh Tkaná umelá tráva s výplňou  

• Použitie  Viacúčelová 

• Špecifikácia vlákna 100% polyetylén, UV stabilita, DIN 53387 

ca. 6 600/ 1Dtex  ca. 65 µ priamy, monofilamentné, fibrilované   

Farby/ Kód 510 Zelená, tmavočervená 
Strojové nastavenie 3/8" 

Výška trávnika 

Celková výška  

Šitie  

Počet vpichov 

 

Hmotnosť celkom 

• Špecifikácia  

20 mm  

22 mm 

24 /10cm 

22 100 /m² 

 

2360 g/m² 

±5% 

±5% 

±10% 

±10%

       Kód produktu CCO Tkaná polypropylénová podložka  

Latexová zmes  

Váha celkom 

220 g/m² 

1 050 g/m² 

2 360 g/m² 

±5% 

±10% 

±10% 

• Špecifikácie role 

Šírka role 400 cm ± 2 cm 

Dĺžka role podľa potreby, max. do 70 metrov 

 
• Systém čiar 

Začlenené K dispozícii v bielej, žltej, tmavočervenej  

• Charakteristiky výplne a povrchu  

Pružná podložka Môže sa použiť  priamo na pevnú podkladovú vrstvu  

Výplňová  vrstva Premytý a sušený kremičitý piesok (80% okrúhly),  

 

    Zrnitosť piesku       0,4  0,8 mm 
 

                 Váha piesku  na 1m2    18-20 kg/m² 

 
 

• Inštalácia a údržba 

Montáž v prípade nízkych teplôt ( pod 10°C) alebo dažďa nie je odporúčaná. V prípade realizácie počas nepriaznivých 

podmienok je potrebné postupovať podľa špeciálne pripravených postupov.  V takom prípade sa obráťte na spoločnosť Lano 

Sports NV pred začatím prác. Ďalšie informácie a pokyny týkajúce sa inštalácie a údržby vám poskytne Lano Sports NV, pre podrobný 

návod na inštaláciu a údržbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The abovementioned values are within tolerances accepted by the industry. Lano Sports is not legally liable in case of noncompliance with the above 

mentioned specification. Lano Sports NV has the right to alter each product specification in order to improve the carpet according to the newest 

technological applications. Lano Sports NV is not legally liable in case of noncompliance with the abovementioned specifications. 
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