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VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW SPORTFACILITEIT

De gecertificeerde en hoogwaardige Pulastic® Pure Line systemen overtreffen 

alle kenmerken van de Pulastic® Classic Line systemen en zijn nog geschikter 

voor multifunctioneel gebruik. Deze systemen zijn de meest milieuvriendelijke 

en duurzame vloeren van onze Pulastic® systemen.

Naast het gebruik van een “Pulastic-2-Pulastic” schokabsorberende rubbermat 

die bestaat uit gerecyclede banden en gerecyclede Pulastic® sportvloeren, zijn 

ook alle gebruikte harsen zo puur mogelijk wat betreft emissies. De extreem 

lage TVOS-waarden (Totale Vluchtige Organische Stoffen) dragen bij aan een 

uitstekende binnenluchtkwaliteit. Deze zijn getest en voldoen aan de EUROFINS 

Indoor Air Quality Gold-normen.

DE VOORDELEN VAN DE PULASTIC® PURE LINE 

• Onovertroffen duurzaamheid door het hoge aandeel gerecyclede 

en hernieuwbare grondstoffen die laag na laag in onze circulaire 

sportvloersystemen zitten.

• De extreem lage TVOS-waarden (Totale Vluchtige Organische Stoffen) 

dragen bij aan een uitstekende binnenluchtkwaliteit. Deze zijn getest en 

voldoen aan de EUROFINS Indoor Air Quality Gold-normen.  

• Uitstekende veerkracht voor comfort en letselpreventie, ook op de lange 

termijn.

• Alle Pure line systemen zijn gecertificeerd volgens de internationale norm 

voor sportvloeren EN 14904 en de Nederlandse norm NOC*NSF-US1-15.

• Erkend en gecertificeerd door internationale sportfederaties zoals FIBA, 

IHF, BWF en (voorheen) FIVB.

• 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.

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

onderhouden, repareren en herbehandelen.
• Lage onderhoudskosten gedurende de totale levensduur.

• Uitstekend geschikt voor vloerverwarming.

GESCHIKT VOOR DIVERSE SPORTEN EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

Elke vloeroplossing uit de Pulastic® Pure Line is multifunctioneel en geschikt 

voor alle populaire (inter)nationale balsporten en badminton. Dankzij het 

multifunctionele aspect zijn de vloeren ook geschikt voor culturele evenementen, 

examenrondes en exposities.

NAADLOZE CONSTRUCTIE VOOR DE LANGE TERMIJN

De Pulastic® Pure 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 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.

Naam Nominale dikte Karakter Classificatie 
(EN 14904:2006)

Comfort Belastbaarheid Balstuit gedrag

Pure 110 11 mm Puntelastisch P1 *** **** *****

Pure 110 Comfort 11 mm Puntelastisch P1 **** *** *****

Pure 130 13 mm Puntelastisch P1 *** ***** *****

Pure 150 15 mm Puntelastisch P2 ***** ***** *****


