
Pulastic sportsgulvbelægning på beton

Opbygning: 

• Eksisterende gulv
• 4 / 5 / 7 / 9 mm regupol måtte klæbes til 

betonundergulv.
• Regupol måtte spartles/porefyldes.
• Ca. 2 mm fugefri selvnivellerende Pulastic (polyretan) 

udlægges i 2 tempi.

Pulastic:
Polyuretan i et udvalg af farver. Høj slidstyrke.  

2 mm fugefri selvnivellerende Pulastic
4 / 5 / 7 / 9 mm regupol måtte 
Beton

PULASTIC er et langtidsholdbart, selvnivellerende, homogent (uden fuger og med ensartet friktion) og fugefrit produkt, der anvendes 
som punktelastisk sportsgulv og som kan lægges direkte på beton eller som belægning på fladeelastiske underkonstruktioner (og bliver 
derved kombielastisk). Gulvet har høj mekanisk styrke, der gør, at belægningen bibeholder sine sportsfunktionelle og brugspraktiske 
egenskaber gennem hele forløbet. Der anvendes en REGUPOL gummimåtte som stødabsorberende materiale. Opbygningen med et kubisk 
gummigranulat uden lukke celler gør, at belægningen bevarer de stødabsorberende egenskaber under hele sportsgulvets levetid. PULASTIC 
som punktelastisk overflade er en rigtig god beskyttelse til lette personer (børn). 

Pulastic sportsgulvbelægning - direkte lagt på beton

Pulastic på beton
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Opbygning
Evt. stødabsorberende regupolmåtte klæbes på betonoverflade. 
Regupolmåtten spartles/porefyldes.

Ca. 2 mm. selvnivellerende, fugefri polyuretan udlægges i 2 tempi. 
Belægningen topcoates i valgfri standard farve. 
(Classic Colour)

Belægningen indeholder ikke organiske opløsningsmidler, PVC eller 
pthalater. Opfylder brandkrav Bfl s1 

Krav til betongulvet
Det glittede undergulvet skal være stabilt og bærende med jævnhed 
på +/- 2 mm. på 2 meter rethold.

Restfugt max. RF 85%.

Kanten mellem vægge og gulv skal være støbt ud.

Forudsætninger før lægningen
Udlægning af Pulastic kræver rumtemperatur på minimum 18˚C. 
Fuldt oplyst med den permanente belysning (min. 300 Lux), og 
derudover skal ventilationen være fungerende. 

Blanderum skal stilles til rådighed.

Efter gulvmontage
Sportsbaner opstreges. 

Opstregning skal udføres ved en rumtemperatur på min. 18˚C 
Vedligeholdelsesvejledning følges

Belastning
Ved al transport skal man sørge for at hjul er rene og ikke har sten og 
lignende, der kan skade overfladen. 

Gulvet skal være fri for partikler, der kan trykkes ned i overfladen og 
dermed forårsage indtrykningsmærker. 

Ved belastning af gulvet - især ved anvendelse af hårde hjul - 
anbefales det at beskytte overfladen med en speciel gulvbeskyttelse 
eller afdækningsplader - f.eks. 3 mm masonitplader.
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