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MATERIÁLOVÝ LIST 

Halové sportovní povrchy 
 

HERCULAN RH 6 + 3 MB 
 

Elastická polyuretanová sportovní podlaha určená pro všechny halové sporty včetně in-line hokeje a 

sportů provozovaných na invalidním vozíku, tvořená pryžovou podkladní vrstvou a dvousložkovým 

polyuretanovým povrchem odolným v oděru, který po položení na místě vytvoří jednolitou plochu. 

Zvýšená odolnost je zaručena vysoce kvalitním polyuretanem. 

  

Složení 

Prefabrikovaná elastická pryžová podložka vyrobená z recyklovaného pryžového granulátu pojeného 

středněhustotním polyuretanem (standardní tloušťka podkladu 6 mm, pryžové pásy šířky 1,50 m x 20 

m). Podklad musí mít objemovou hmotnost nejméně 720 kg/m3. Uzavírací polyuretanová vrstva – 

dvousložkový tmel Herculan EG 120, nosná dvousložková samonivelační polyuretanová vrstva 

Herculan MB 36 v tloušťce 3 mm, uzavírací matový polyuretanový dvousložkový lak Herculan PU 150 

W v odstínu RAL i v kombinaci (RAL vzorník barev: viz příloha).  

 

Požadavky na podklad 

Doporučujeme samonivelační anhydridní hmoty. Před pokládkou finálního povrchu musí být 

provedeno broušení. Rovinnost podle normy +- 2 mm na 2 m. Vlhkost před montáží max. 0,5 % 

měřeno CM metodou. V případě provedení na podlahové topení nutno konzultovat způsob vysoušení 

podkladů s dodavatelem topení a dodavatelem anhydridního potěru. Alternativy: asfalt kladený 

finišerem, samonivelační stěrky pod finální podlahy, dřevěný rošt. 

 

Aplikace  

Podklad musí být čistý a prostý vodoodpudivých nátěrů, nečistot, oleje, barev a jiných látek, které by 

mohly nepříznivě ovlivnit přilnavost materiálu k podkladu. Na připravený podklad se nalepí celoplošně 

pryžová elastická podložka (6 mm). Póry podložky se uzavřou pružným tmelem a následuje stěrkování 

samonivelační polyuretanové hmoty, která se uzavře polyuretanovým lakem (3 mm). Následuje 

lajnování hracích ploch. V místnosti provádění musí být teplota min. 18 °C po dobu 24 hodin denně. 

Doba provádění prací: 6–10 dní. 

 

 

Vlastnosti povrchu 

Výsledný povrch je bezešvý, díky použitým materiálům trvale elastický, odolný proti vlhkosti, 

protiskluzový, snadný na údržbu a lehce opravitelný. Bodově elastická podlaha. Při bodovém zatížení 

na povrchu této podlahy se deformuje prohlubeň o ploše ne o moc větší než bezprostředně zatížená 

plocha. V důsledku měkkého ohybu splňuje velice dobře ochranné funkce a snižuje riziko zranění při 

pádu. Poddajnost podlahy musí být omezena zejména kvůli stabilitě sportovce a kvůli nebezpečí 
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předčasné únavy v důsledku příliš velkého tlumení. Použité materiály: HERCULAN (Holandsko) - 

samonivelační polyuretanové materiály. Životnost: cca 20–30 let. 

  

Útlum sil:     22 % 

Obnovení energie:    69 % 

Odraz míče:     99 % 

Tvrdost povrchu:    Shore A = 76 

Prodloužení do přetržení:   > 190% 

Odolnost proti rázu:    11 Nm 

Odolnost proti valivému zatížení:   > 1500 N 

Odolnost proti statickému zatížení (24 h):  25 kg/cm2 

Pevnost v tahu:      21 N/mm2 

Tření Za sucha:      0,7 při teplotě 20 °C 

Tření za mokra:      0,3 při teplotě 20 °C 

Hořlavost:     Třída 1 (nehořlavý) 

Požární odolnost:    Bfl - S1 

Formaldehyd:      Třída E1 - bez formaldehydu 

     

         

Návod na údržbu 

1. Novou, případně nově opravenou podlahu nechte vytvrzovat po dobu nejméně 96 hodin. 

2. Důkladně podlahu zameťte. Nepoužívejte čisticí prostředky pro zametání. 

3. Smíchejte doporučený čisticí prostředek s čistou vodou v předepsaném poměru. 

4. Novým vlhkým mopem vytřete celou podlahu touto směsí čisticího prostředku a vody. 

5. Před používáním nechte roztok na podlaze uschnout. 
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