מפרט מוצר
גודל יחידה סטנדרטית0.28 :מ"ר בתצורת משושה –  66ס"מ רוחב בנקודה הרבה ביותר .גובה4.826 :ס"מ
משקל יחידה 2.72 :ק"ג משקל פר מ"ר 9.75 :ק"ג
חומר :פוליאתילן בדחיסות גבוהה ,בתוספת מעכבי .UV
דירוג הגנה מפני אש) UL 94 HB :מס' כרטיס צהוב מעבדות (Underwriters
מבחן זה קובע שהמוצר לא יתלקח בעת חשיפה לאש והינו בעל קצב בעירה איטי של  5.08ס"מ בדקה עבור דגימת מבחן ברוחב  5.08ס"מ
ובעובי של  0.5מילימטרים.
 EventDeckעומדים בתקנים הנדרשים מריצוף זמני.

) 2859 ASTMדירוג בעירות של חומרי חיפוי ריצוף מוגמרים(
– עבר מבחן
* ישנת תוצאות מבחן עבור פירוט עמידות בפני אש

דירוג התלקחות מתיל מוליך3 :
נק' היתוך 162 :מעלות צלסיוס
מבנה תמך :יחידות הריצוף כוללות צלעות תמיכה קונצנטריות רב-כיווניות ,האפשרות ביזור של עומד .עובי צלעות התמיכה  0.3556ס"מ
)מעל  0.3175ס"מ(.
קיבולת העמסה 322,000 :ק"ג למ"ר ,עבור עומס סטטי ,על גבי משטח תחתי מוצק .מתאים לשימוש קל וכבד ע"י הולכי רגל ורכבים ע"ג
מס' סוגי קרקע.
מאפיינים פונקציונליים:
 (Aיחידות הריצוף בנויות להתחבר אחת לשנייה בקלות ,תוך כדי נעילת היחידה השכנה במקום באמצעות מנגנון חיבור מעל-ומתחת
ייחודי.
 (Bיחידות פרטניות מתחברות ביניהן ליצירת חלקי ריצוף גדולים יותר .ניתן להוסיף חלקים נוספים לכל צד של יחידת ריצוף מסוג
.HexaDeck
 (Cמערכת החיבור מאפשר חיב ור ופירוק ללא הצורך בכלי עבודה .אין חלקים נעים – כל יחידה הינה פונקציונלית בפני עצמה,
וניתנת לשימוש עם יחידות אחרות או לחוד.
 (Dהיחידות מעוצבות בתבנית יהלום לשיפור הגנה מפני החלקה ,וכן חורי ניקוז כדי למנוע הצטברות מים על המשטח.
מאפייני הגנה על דשא:
 (Aיחידות הריצוף נושאות שכבה סופחת לחות לשמירה על הלחות מתחתן.
 HexaDeck (Bמשלבת חורי ניקוז המספקים אוורור וכן מאפשרים מעבר כמות קטנה של אור אל הדשא שמתחת.
 (Cהצד התחתון של יחידות הריצוף תוכנן במיוחד להגד על דשא באופן כזה שמבזר את משקל העומס על פני מספר צלעות תמיכה.
אין קצוות חדים ובלתי-נתמכים אשר יכולים להזיק לדשא.
 (Dתחתית היחידות מורמת  4.7ס"מ מעל הקרקע.
אחריות 3 :שנות אחריות נגד פגמי יצרן.
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