
RUBBER SBR SPEELTEGELS
Bexco® rubberen speeltegels zijn duurzaam en een hygiënisch alternatief voor zand en houtsnippers als schokabsorberende 

bodembedekking. De verschillende tegeldiktes zijn nodig in functie van de vereiste valhoogte van het speeltuig. Dankzij de 

valdempende eigenschap zijn ze uiterst perfect om te installeren onder schommels, glijbanen, klimtorens, trampolines, … . Bexco® 

SBR rubbertegels zijn verkrijgbaar in heel wat kleurmogelijkheden die maken dat elke speelplaats oogt als een fris en kleurrijk 

speelparadijs. Vanaf een dikte van 30 mm zijn de rubbertegels onderling verbonden dankzij een slimme pin-gat verbinding.
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Door de oppervlakkige pigmentatie van de gebruikte granulaten kan de 
oppervlaktekleur van deze tegels na verloop van tijd (afhankelijk van de 
speelintensiteit en locatie) iets vervagen en lichtjes zwart worden.

SBR kleuren: 

TECHNISCHE INFO

Materiaal:   gerecycleerd rubber met PU binder

Maattolerantie:  lengte & breedte: ± 0,8%

 dikte: ± 2 mm

Afmetingen tegels:  500*500 mm / 1000*1000 mm

Tegeldiktes: 25-30-40-45-50-65-80-100 mm

Garantie:   3 jaar (niet op kleur)

Installatie:   op vlakke ondergrond (geen zand of aarde!)

EIGENSCHAPPEN

• Valdempend
• Waterdoorlatend 
• Antislip 
• Slijtvast
• Duurzaam
• Snelle plaatsing
• Prijsgunstig

Bexco® rubbertegels werden uitvoerig getest en voldoen aan de Europese veiligheidsnorm NEN EN-177:2008 “schokabsorberende 
bodemoppervlaktes van speelplaatsen”. De effectiviteit van onze tegels werd bepaald aan de hand van het “Head Injury Criterion” ( HIC waarde ).

tegeldikte    gewicht kg/m2 ondergrond    valhoogte   

25 mm 15,6 kg beton 0,80 m

30 mm 18,2 kg beton 1,00 m

40 mm 21,0 kg beton 1,30 m

45 mm 25,2 kg beton 1,50 m

50 mm 29,8 kg beton 1,70 m

65 mm 30,4 kg beton 2,30 m

80 mm 35,8 kg beton 2,40 m

100 mm 44,8 kg beton 3,00 m

 SBR- OF STANDAARDTEGELS
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Pin-gat verbinding rood zwart groen grijs

Kleur: Tegels kunnen onderling lichtjes verschillen van kleur (recyclage product)
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