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Informatii generale dale cauciuc
Dimensiunile si culorile placilor de cauciuc
Deoarece acest produs este obtinut din materiale refolosibile, se poate intampla ca intre placi sa fie mici
diferente de nuanta. Aceste diferente se atenueaza intr-un timp relativ scurt, dupa montare.
Dupa primul contact cu razele directe ale soarelui, din cauza radiatiilor UV, se poate intampla ca in decurs
de cateva zile sa apara o nuanta galbuie pe suprafata acestora. Acestea apar din cauza proprietatilor
adezivului pe baza de poliuretan folosit in procesul de fabricare. Aceasta ingalbenire va dispare in totalitate
in timpul utilizarii suprafetei. Din cauza materialelor elastice (cauciuc, poliuretan) folosite in procesul de
fabricare, nu se poate garanta ca toate placile vor fi absolut identice ca marime sau grosime. Se pot
produce diferente metrice de 1-1,5%.
Produsele sunt obtinute prin prelucrarea unor materiale refolosibile dupa cum urmeaza: cauciucuri uzate
(SBR), poliuretan respectiv pigment.
Atentie: la fel ca si in cazul materialelor folosite la constructia de altor tipuri de locuri de joaca (ex. asfalt,
nisip, plastic, metal, etc.) si pavajele de cauciuc se infierbanta sub efectul razelor puternice de soare (in
special culorile mai inchise). Din acest motiv, recomandam ca fiecare copil sa poarte intodeauna
incaltaminte adecvata atunci cand se joaca pe teren pavat cu dale/placi de cauciuc.
Siguranta in cazul terenurilor intens folosite
Cu ajutorul dalelor de cauciuc ReFlex, puteti construi un teren de joaca pentru copii dumneavoastra cu
amortizare la cadere, aspectuos si eficient pentru un timp indelungat.
Daca din motive financiare, nu doriti sa acoperiti toata suprafata terenului de joaca cu dale/pavaj de
cauciuc, atunci noi va recomandam sa montati dale de cauciuc macar in acele locuri in care accidentarile
pot fi grave sau sunt foarte practicate, cum ar fi: locul de sosire de pe topogan, spatiul aflat sub hutuluse,
suprafata de sub peretele de catarat sau scari. Pe restul terenului de joaca poate fi nisip, gazon sau alte
tipuri de suprafete moi. In acest mod, cu cheltuieli reduse, puteti sta linistiti in timp ce copii
dumneavoastra se joaca in siguranta pe terenul de joaca.
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