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DE VERTROUWDE EN TOCH GEHEEL VERNIEUWDE PUNTELASTISCHE 
SPORTVLOEREN
De Pulastic® Classic Line is een serie traditionele, multifunctionele puntelastische 
sportvloersystemen. De vertrouwde Classic systemen zijn wereldwijd in 
duizenden sportfaciliteiten geïnstalleerd en  gemoderniseerd op basis van 
de nieuwste ontwikkelingen. De sportvloeren uit deze serie zijn geheel 
oplosmiddelvrij, voldoen aan de strengste normen voor binnenluchtkwaliteit en 
hebben uitstekende brandwerende kwaliteiten.

Een Pulastic® sportvloer is in de basis al voorzien van een schokabsorberende 
laag die bestaat uit 100% gerecyclede banden. Sika is nog een stap verder 
gegaan op het gebied van recycling en circulariteit: vanaf nu worden de geliefde 
Pulastic® sportvloeren zélf geheel 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 rubbermatten gemaakt. Wij noemen dit proces met gepaste 
trots “Pulastic-2-Pulastic” of kort gezegd “P2P”. 

Er zijn al diverse projecten conform dit concept gerealiseerd. Sika streeft er naar 
dit zo snel mogelijk tot een standaard oplossing voor alle Pulastic® vloeren te 
maken zodat Sika volledig circulair kan leveren.

DE VOORDELEN VAN EEN PULASTIC® CLASSIC SPORTVLOER
• Uitstekende veerkracht voor comfort en letselpreventie, ook op de lange 

termijn.
• Naadloos, niet-poreus oppervlak zonder structuur en daarom eenvoudig te 

onderhouden, repareren en herbehandelen.
• Duurzaam en volledig recyclebaar. 
• Lage onderhoudskosten gedurende de totale levensduur.
• Uitstekend balstuitgedrag.
• Een matte toplaag. De permanente belijning is duidelijk zichtbaar.
• Optimale balans tussen stroefheid en glijvermogen.
• Zeer flexibel in gebruik en rendabel voor de exploitant.
• Erkend en gecertificeerd door internationale sportfederaties zoals FIBA, 

IHF, BWF en (voorheen) FIVB.

• Uitgebreid kleurengamma met uitstekende kleurechtheid.
• Geschikt voor vlak- en combi-elastische sportvloeren.

• Uitstekend geschikt voor vloerverwarming.
• Sika Nederland is VCA**-gecertificeerd voor veiligheid op de werkvloer en 

werkt 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
De Pulastic® Classic line is als volgt samengesteld:
• Een speciale voorgefabriceerde Pulastic-2-Pulastic schokabsorberende 

rubbermat. De dikte van deze laag is afhankelijk van de uiteindelijke 
vereisten en het benodigde comfort versus multifunctioneel gebruik. 
Raadpleeg voor details de tabel.

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

• Vervolgens wordt het systeem 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.

Naam Nominale dikte Karakter Classificatie 
(EN 14904:2006)

Comfort Belastbaarheid Balstuit gedrag

Classic 60 6 mm Puntelastisch - * ** *****

Classic 70 7 mm Puntelastisch - * ** *****

Classic 80 Light 8 mm Puntelastisch P1 *** * *****

Classic 90 9 mm Puntelastisch - ** ** *****

Classic 100 Light 10 mm Puntelastisch P2 **** * *****

Classic 110 11 mm Puntelastisch P1 *** **** *****


