MÄNG ON VÄIKESE
INIMESE TÖÖ
Lastesõbralikud mänguväljakute k attelahendused

www.conica.com

LASTESÕBRALIKUD
MÄNGUVÄLJAKUTE
KATTELAHENDUSED
Coniplay välis mänguväljakute kattelahendused
on testitud arvestades võimalike
kukkumiskõrguseid atraktsioonidelt.
Mida kõrgem on atraktsioon, seda paksem on
normatiivne katestuse paksus. Katestuse
erinevad paksused on vajalikud, et viia
miinimumini võimalik lapse vigastuse risk
atraktsioonilt kukkumisel.
Coniplay EPDM kummigraanulite valik on
rikkalik. Pakume 22 erinevat värvitooni, mis
annab arhitektile võimaluse disainida
keskkonda sobiva, lastele meeldiva
värvilahenduse.
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Coniplay mänguväljakute kattelahendused
on mehhaaniliselt vastupidavad ja sobivad
meie ilmastikutingimustesse. Et kate on vett
läbilaskev süsteem, siis materjali õige
paigalduse korral on mänguväljak peale
vihmasadu kohe kasutatav.
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Coniplay kattelahendused on kontrollitud ja
sertifitseeritud vastavalt EN:1177
standardile.

RAL4005
RAL5010
RAL5012
RAL5015
RAL6005

Kriitiline kukkumiskõrgus (m)
2.4
130
2.1

120

1.5
1.0

RAL6017
RAL6021
RAL7011
RAL7037

1.9

80
40

50

RAL7038
RAL8024
RAL8025
RAL9004

0.0
Kattelahenduse vajalik paksus (mm)

STANDARD
VÄRVITOONI

RAL90104

Kasutatavad
materjalid

Paigalduse
eeltingimused

Coniplay mänguväljakute ehitamisel kasutame
aluskihi ehitamisel kvaliteetset SBR kummit.
Välistame taaskasutuskummi kasutamise, mis
on tolmune ja ei sobi aluskihi ehitamiseks.
Kvaliteetne SBR jääb elastseks pikkadeks
kasutusaastateks. Värvilise pealiskatte
ehitamisel kasutame EPDM täiskummit.
Välistame värvitud SBR kummi kasutamise, mis
ei ole kulumiskindel. Kvaliteetne EPDM kumm
säilitab kauni välisilme pikkadeks
kasutusaastateks. Sideainena kasutame
kvaliteetset ühekomponentset polüuretaanliimi
Conipur 332. Kvaliteetne liim tagab katestuse
elastsuse ekspluatatsioonis ja seda just pikas
perspektiivis.

Conyplay kattelahendus on vett läbilaskev
süsteem. Selleks on vaja ehitada kvaliteetne
killustikalus.

Materjalide ja kattelahenduste info:
Epokate Trading OÜ
e-post: info@epokate.ee
tel: 56 226 305
www.epokate.ee

Materjalide paigaldusinfo:
Epoproff OÜ
e-post: info@epoproff.ee
tel: 51 48 159
www.epoproff.ee

Killustikaluse viimases kihis kasutada kivi
diameetrit 10–15 mm. Soovitame mänguväljak
piiritleda kas kõnnitee äärekivi või sobiva
raamiga. Killustikalus peaks äärekivi ülemisest
servast astuma tagasi tellitud katte kihipaksuse.
Ehitame katte väljakut ümbritseva äärekiviga
tasa, et vältida võimaliku komistamist.
Materjalide paigaldamiseks peab
välistemperatuur olema vähemalt +14 kraadi ja
õhuniiskus kuni 70%.

