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DE VOLGENDE STAP IN RECYCLING EN CIRCULARITEIT
Een Pulastic® sportvloer is normaal al voorzien van een schokabsorberende 
laag die bestaat uit 100% gerecyclede banden. Wij zijn nog een stap verder 
gegaan op het gebied van recycling en circulariteit: vanaf nu worden onze 
geliefde Pulastic® sportvloeren zélf gerecycled! Als een Pulastic® sportvloer 
na een gemiddelde levensduur van ruim 25 jaar wordt afgebroken, wordt 
nagenoeg 100% van het vloerafval vermalen tot granulaat. Hiervan 
worden nieuwe schokabsorberende lagen gemaakt. Wij noemen dit 
proces met gepaste trots “Pulastic-2-Pulastic” of kort gezegd “P2P”. In de 
nabije toekomst zullen wij dit als standaardoplossing bieden voor al onze 
sportvloeren.

DE VOORDELEN VAN PULASTIC® TO PULASTIC®
• Hergebruik van eerdere generaties Pulastic® sportvloeren.
• Uitstekende veerkracht voor comfort en letselpreventie. Ook op de 

lange termijn.
• Geschikt voor diverse sporten en multifunctioneel gebruik en daardoor 

zeer flexibel en rendabel.
• Voldoet aan het Europees Bouwbesluit / EN 14904.
• Draagt bij aan een uitstekende binnenluchtkwaliteit. Getest en voldoet 

aan de EUROFINS Indoor Air Quality Gold-normen.  
• Pulastic® sportvloeren met Regupol schokabsorberende matten zijn 

te vinden over de hele wereld; goed voor meer dan 50 jaar ervaring in 
sportvloeren!

• Sika Nederland is VCA**-gecertificeerd voor veiligheid op de werkvloer, 
en gaat te werk volgens de Arbo-regels.

• Pulastic® sportvloeren zijn geproduceerd volgens ISO 9001 voor 
kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieuzorg. 

• Sika Nederland is  gecertificeerd volgens niveau 3 van de MVO 
Prestatieladder. Deze standaard is geïnspireerd op ISO 26000 voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

NAADLOZE CONSTRUCTIE VOOR DE LANGE TERMIJN
De Pulastic® sportvloersystemen zijn als volgt samengesteld:
• Een speciale voorgefabriceerde P2P schokabsorberende rubbermat. De 

dikte van deze laag is afhankelijk van de uiteindelijke vereisten en het 
benodigde comfort versus multifunctioneel gebruik.

• De P2P rubbermat wordt met een oplosmiddelvrije lijm op de ondervloer 
gelijmd.

• Vervolgens wordt de rubbermat met diverse lagen zelfnivellerende  
polyurethaan opgebouwd.

• De vloer wordt afgewerkt met een matte kleurechte topcoating op 
waterbasis.

• Extra belijningen, logo’s en/of cijfers worden met watergedragen 
producten op de topcoating aangebracht.


