
GRANULAATRUBBER OP ROL
Sporters, ongeacht het niveau, worden geacht om maximaal te presteren. Een passende sportvloer is daarom van essentieel 
belang en moet voldoen aan verschillende eisen (demping, indrukking, …). Bexco® rubber sportmatten, leverbaar in verschillende 
kleuren en diverse densiteiten worden zowel als ondervloer of als eindvloer geïnstalleerd. De granulaatrubber die gebruikt wordt als 
dempende onderlaag voor indoor sportvloeren is steeds zwart van kleur en te verkrijgen in diktes van 4 tot 10 mm. Deze rubber 
wordt vlak verlijmd aan de ondergrond om vervolgens te worden afgewerkt met een naadloze, waterdichte coating op basis van 
elastisch gekleurde PU harsen. Op deze wijze ontstaat een veerkrachtige, geluidsarme en stabiele sportvloer met uitstekende 
schokabsorptie, geschikt voor elk type topsporter.
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Bexco® rubbermatten zijn ook als afgewerkte sportvloeren te installeren. Meestal wordt er dan gebruik gemaakt van gekleurd granulaatrubber op 
rol. Naar kleurmogelijkheden toe zijn er volgende opties in het gamma: zwart met gekleurde EPDM spikkels in 3 varianten (15%, 20% en 85% kleur) 
& volledig gekleurd EPDM. Deze gekleurde -zowel gespikkeld als effen- rubbermatten, in diktes van 4 tot 10 mm zijn esthetisch heel aantrekkelijk, ze 
zorgen tegelijk voor de nodige functionele en sportfysische eigenschappen. Om dit soort vloer na ingebruikname gemakkelijk te onderhouden wordt 
de licht poreuze rubber het best afgewerkt (dicht geschraapt) met een kleurloze, elastische 2 componenten coating. Deze extra laag biedt een perfecte 
oppervlaktebescherming die de duurzaamheid van de vloer aanzienlijk verhoogt en het reinigen vergemakkelijkt. Het aanbrengen van dergelijke toplaag 
moet om de x-aantal jaren worden herhaald, afhankelijk van gebruik of speelintensiteit.

Type BXSF1-730 BXSF1-1015 BXSF1-1020 BXSF1-1085 BXSF1-1100

Densiteit 730 kg/m³ 1050 kg/m³ 1000 kg/m³ 1100 kg/m³ 1100 kg/m³

Dikte 4-5-6-8-10 mm 6-8-10 mm 5-6-8-10 mm 4-6-8 mm 6-8-10 mm

Rol breedte 1,25 m 1,50 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m

Rol lengte 10 m - 8 m - 6 m 20 m - 15 m - 12 m 10 m - 8 m - 6 m 30 m - 20 m - 15 m 30 m

Kleur zwart 85% zwart + 15% kleur* 80% zwart + 20% kleur* 15% zwart + 85% kleur** 100% gekleurd EPDM***

* Kleuren: rood, blauw, groen, grijs, beige, wit, geel & blauw-grijs
** Kleuren: rood, blauw, lichtgrijs, donkergrijs
*** Kleuren: rood, blauw, groen, beige, donkergrijs

EIGENSCHAPPEN

• Geluiddempend 
• Elastisch 
• Slijtvast 
• Goede slipvastheid 
• Ontlastend voor gewrichten 
• Hoog absorptievermogen 
• Isolerend 
• Unieke uitstraling

TOEPASSINGEN

• Turnzaal 
• Sportlokaal 
• Fitnessruimte 
• Ontspanningszone 
• Danslokaal
• Skatepark
• Indoor speeltuin

KLEUR

2 componenten lijm + beschermende sealer voor de toplaag zijn eveneens te verkijgen.
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