Technické specifikace

Název

T-FLOOR T7 PRO

Použití

Tenisové kurty

Další účel použití

Antistatický povrch

Typ

Vpichovaný povrch (1/8“)

Stavba vláken

Smyčka s texturou proměnné výšky (high-low)

Materiál vlákna

Nekonečné vlákno ze 100% polyamidu, Aquafil, trvale antistatický

Způsob barvení

Barvení pigmenty

Primární podkladová vrstva

Syntetické rouno

Sekundární podkladová vrstva

TIARA TEXBAC nebo TIARA T-FOAM

TEXBAC

T-FOAM

Hmotnost vlákna

asi 1220 g/m2 (asi 36 oz/sq.yd)

asi 1220 g/m2 (asi 36 oz/sq.yd)

Celková hmotnost

asi 2650 g/m2 (asi 78 oz/sq.yd)

asi 2900 g/m2 (asi 86 oz/sq.yd)

Počet smyček

asi 141 000 m2 (asi 118 000/sq.yd)

asi 141 000 m2 (asi 118 000/sq.yd)

Hustota vlákna

asi 4,0 – 4,5 mm (5/32“ – 3/16“)

asi 4,0 – 4,5 mm (5/32“ – 3/16“)

Celková hustota

asi 7,5 mm (9/32“)

asi 9,5 mm (3/8“)

Zkouška znečišťujícími látkami

licence GuT

Hořlavost

VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl – s1 (TEXBAC)

Elektrostatický náboj

≤ 2 kV (ISO 6356)
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Šířka

408 cm (13'4”)
Atypická šířka omezuje napojování a odpad

Délka role

Podle požadavku

Zákaznické odstíny

Při odběru nejméně 1500 m2 (1800 sq.yd) – cena na požádání

Dodávané množství

Po celých rolích

Pokládka

Přilepení k podkladu

Zvláštní charakteristiky

Skvělá barvostálost a odolnost vůči čisticím prostředkům

Čáry

Bílé, dostupné v šířkách 5, 7 nebo 10 cm (2“, 2 ¾“ nebo 4“). Ideální značení pro
bezproblémovou hru, vyrobené ze stejného materiálu a s použitím stejné textury jako základní
povrch T-Floor. Díky shodnému provedení značení a základního povrchu T-Floor je zaručen
konzistentní odskok míčku.

Granulát

Tenisový povrch SPORTISCA T-Floor T7 PRO se dodává buď jako texturovaný velurový povrch
umožňující snadné změny směru při hře v obuvi s hladkou podrážkou se vsypem granulátu
v množství asi 100 g/m2 (3 oz/sq.yd), nebo jako skluzný povrch umožňující snadné skluzy při
hře v obuvi s profilovou podrážkou se vsypem granulátu v množství asi 200 až 350 g/m 2 (6 až
10 oz/sq.yd).

Údržba

S granulátem:
Po každém použití zameťte speciálním koštětem.
Dvakrát za týden očistěte speciálním čisticím prostředkem.
Bez granulátu:
Pravidelně dvakrát týdně vyčistěte vysavačem s kartáčovacím nástavcem.

Odstíny
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