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ТЕХНІЧНА КАРТА 

ГУМОВА ПЛИТКА STANDART  
 

ОПИС: 

✓ Гумова плитка STANDART – це підлогове покриття, 

що виготовляється на основі гумової крихти і 

поліуретанового зв'язуючого клею. Виготовляється 

плитка методом холодного пресування з додавання 

фарбувального пігменту. 

✓ Конструкція:  

• Верхній шар виконаний з чорної SBR крихти фракції 

1-3 мм з додаванням кольорового пігменту. 

• Нижній (амортизуючий) шар з чорної SBR крихти 

фракції 1-3 мм, служить для зниження навантажень при 

контакті з гумовою плиткою. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
✓ вуличні дитячі майданчики  

✓ вуличні спортивні майданчики 

✓ криті спортивні споруди та зали  

✓ тренажерні зали 

✓ пішохідні доріжки, входи і виходи з будівель, тераси 

✓ зони відпочинку, покриття навколо басейнів, причалів  

✓ складські та виробничі приміщення 

✓ комерційні приміщення та виставкові зали 

✓ приміщення для утримання тварин 

✓ приміщення та поверхні де потрібне зносостійке, неслизьке, звуко-, шумо- та 

ударопоглинаюче травмобезпечне покриття 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВА: 
✓ для плитки товщиною 20 мм можливе укладання тільки на тверду основу (бетон, 

цементно-бетонна стяжка, асфальт, асфальтобетон та ін.). Для стоку води вимагається 

наявність ухилу 1-2%. При застосуванні на твердій основі, плитка приклеюється за 

допомогою поліуретанового зв'язуючого 

✓ для плитки товщиною 30 та 40 мм можливе укладання на тверду та підготовлену сипучу 

утрамбовану основу 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Розмір, мм 500х500 

Товщина, мм 20, 30, 40 

Вага, кг: 

- 20 мм 

- 30 мм 

- 40 мм 

 

16 

24 

32 

Матеріал 90% гумова крихта, 10% поліуреатановий клей 

Колірна гама теракотовий, коричневий, жовтий, помаранчевий, 

зелений, синій, сірий, чорний 

Температура використання, ˚С - 45…+ 60 

Щільність, кг/м³ 850  

Твердість, од. Шор А 52-54 

Міцність при розриві, МПа 1,05-1,20 

Відносне подовження при розриві, % 75-85 

Коефіцієнт тертя ковзання:  

- сухий стан 

- вологий стан  

 

0,60 

0,51 

Морозостійкість відсутність змін на протязі 20 циклів при - 27 ˚С 

Хімічна стійкість: 

- бензин  

- масло 

- кислоти та луги 

 

немає пошкоджень 

немає пошкоджень 

стійкість до короткочасних впливів  

Водопроникність плитка водопроникна, вода виходить через стики 

Міцність тривалий термін використання до 10 років, висока 

стійкість до стирання, стійкість до механічних 

пошкоджень, високий рівень допустимих 

навантажень. 

  

 

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ: 
✓ покриття можна прибирати з використанням звичайних засобів та інструментів для 

прибирання 

✓ механічне сміття (пісок, листя, гілки) забирається з плитки гумової за допомогою мітел, 

віників, пилососів або вручну 

✓ всередині приміщення можливе суха і вологе прибирання або пилосос 

✓ для очищення плитки гумової від бруду промити її під середнім натиском води зі 
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шланга. Для сильно забруднених ділянок можна використовувати теплий мильний 

розчин, і за допомогою м'якої щітки (губки та інших інструментів не металічного 

походження) обробити забруднену ділянку 

✓ використовуючи шланг для відмивання, не підносити його ближче 30 см до плитки 

гумової, температура води не повинна перевищувати 80 градусів 

✓ обледеніння на поверхні потрібноа акуратно сколоти льодорубом і видалити жорсткою 

щіткою або совковою лопатою. Зчищати сніг з плитки гумової потрібно мітлою або 

пластиковою плоскою лопатою 

✓ не допускати можливість потрапляння на поверхню плитки гумової масла, горючих 

рідких матеріалів чи розчинників 

✓ на плитці гумовій забороняється розведення багать та проведення газо-

електрозварювальних робіт 

✓ ЗАБОРОНЕНО використання нафтопродуктів, розчинників, кислот та інших 

агресивних речовин для догляду за плиткою гумовою 

✓ ремонт покриття: при необхідності можливий швидкий та легкий демонтаж 

пошкодженого елемента та заміна його на новий 
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