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DE DROOM VAN ELKE SPORTER
Meer blessurevrije trainingsuren, hogere prestatieniveaus. Pulastic® SP is een 
spike‑bestendige, veilige en comfortabele indooratletiekvloer die ook voldoet 
aan de wensen van veeleisende sporters in andere indoorsporten. Pulastic® SP 
wordt al meer dan 25 jaar gebruikt in sportfaciliteiten over de hele wereld.

DE VOORDELEN VAN DE PULASTIC® SP LINE 
• Spike‑bestendig/geschikt voor intensieve baan‑ en veldactiviteiten met 

(indoor) spike‑schoenen
• De mechanische kenmerken van de toplaag zijn ongeëvenaard. De vloer 

is bestand tegen een gewicht van 25 kg per 1 mm2 gedurende 5 minuten. 
Deze eigenschappen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond.

• Comfortabel, veilig en ontwikkeld voor hoge prestaties
• Biedt de vereiste en gewenste schokdemping, energierestitutie en stabiliteit
• Optimale grip‑ en glij‑eigenschappen
• Geschikt voor alle indoorsporten
• Unieke samenstelling die bestand is tegen zware belasting
• Multifunctioneel gebruik
• Duurzaam, naadloos en eenvoudig te onderhouden
• Wereldwijde ervaring en erkenning
• Verzegeling op waterbasis voor maximale bescherming met schone 

binnenlucht tijdens gebruik
• Sportvloeren van Pulastic® worden gefabriceerd conform ISO 9001 voor 

kwaliteitsbeheersing, ISO 14001 voor milieuzorg en ISO 26000 voor 
duurzaamheid

SPORTEN, VAKBEURZEN EN CONCERTEN
Pulastic® SP is bestand tegen zeer zware belasting, bijvoorbeeld met 
vorkheftrucks, zware apparatuur zoals podia en stands, alsmede grote 
aantallen bezoekers. Dit maakt een evenementenlocatie met een Pulastic® 
SP‑vloer ideaal voor concerten, vakbeurzen en grootschalige evenementen. 

NAADLOOS, OERSTERK EN ONVERWOESTBAAR
De kracht van Pulastic® SP is gelegen in de unieke samenstelling.

• Een zeer elastisch schokdempkussen van rubbergranulaat met een 
standaarddikte van 10 mm (optioneel 12 mm)

• Dit schokdempkussen wordt met een oplosmiddelvrije lijm duurzaam 
verbonden aan de ondervloer

• Vervolgens wordt een naadloze, polyurethaan toplaag van 4 mm dik 
aangebracht

• De vloer wordt afgewerkt met een matte, zeer stevige en duurzame 
coating op waterbasis

• Desgewenst kan de speelveldbelijning worden aangebracht met de 
duurzame en compatibele Pulastic polyurethaan lijnverf op waterbasis. 
De vloer is naadloos, makkelijk te onderhouden en kan in verschillende 
kleuren worden geleverd.

Naam Nominale dikte Type vloer Comfort Belastbaarheid Opties

SP Track 160 16 mm Indooratletiek en 
multifunctionele sporten

***** ***** Voldoet aan de IAAF‑vereisten


