terracover-ICE® kanıtlanmış buz

dönüştürme kaplaması. Buz pistinizin,
kelimenin tam anlamıyla çok amaca
hizmet etmesini sağlar!
Günümüzün küresel ekonomisinde buz pistlerinin ek
gelir elde etmek için tesislerini, buzda yapılmayan
etkinlikler için kullanmaları gerekir. Ve de buzu
kaldırmadan!
terracover-ICE®, aşağıdaki kriterleri
harfiyen gerçekleştirmek üzere
tasarlanmıştır:
En iyi yalıtım özellikleri
Hızlı ve kolay montaj ve demontaj
Özel bir alet gerektirmez
Uzun kullanım ömrü
Forkliftlerin ağırlığını taşır
Boşluksuz kilit sistemi
Minimum büzülme
Kolay temizlenir ve saklanır
İyi bir görünüme sahiptir
Makul fiyat

Kelimenin tam anlamıyla çok amaca hizmet etmek isteyen buz pistleri için
tasarlandı. Bir gün buz hokeyi, başka bir gün basketbol, diğer gün konser, başka bir
gün fuar vb.!

Olasılıkların sınırlarını sadece hayal gücünüz çizebilir!

Etkinliklere kalabalık grupların katıldığı göz önünde bulundurulduğunda güvenlik, son
derece önemlidir ve terracover-ICE®, tüm buz kaplamaları içinde en güvenilir olanıdır.
Patentli tasarımı, termal yalıtımların en iyisine sahiptir ve üst yüzeylerinin üst üste
binmesi nedeniyle karolar arasında hiçbir boşluk olmaz ve böylece soğuğun geçmesi
veya buzun erimesi önlenmiş olur!
Dünya genelindeki 40 tane birinci sınıf arena, bugüne kadar hep terracover-ICE®'ı
tercih ederek, EN İYİ buz dönüştürme sistemini seçmenin önemini ortaya koydu!

terracover-ICE®’ın teknik özellikleri:

Buzlu ortamdan etkinlik
için gereken ortama
ve sonra eski haline en
hızlı montaj ve
dönüştürme süresi

İskele sırasında
kontrplak istemez!

EN İYİ yalıtım!

Yekpare zemin.
Tökezleme tehlikesi
yok. Çıplak ayakla
bile muhteşem!

Kenarları, kenarlıklara
oturacak şekilde kesilmiş
ve kaynak işlemi,
bütünlüğü korumak için
kapalı gerçekleştirilmiştir!

Kısmi yerleşim mi
istiyorsunuz? Böyle bir
oturmuş sistemde hiç
zor değil!

Döner fırçalı temizlik
makinesi ile hızlı ve
kolay temizlenir!

terracover-ICE ® üzerinde
çalışan forklift ve 18 ton
ağırlığında yüksek çalışma
platformu

Boyutlar

2 m x 2 m x 34 mm / 6’7” x 6’7” x 1¼”

Ağırlık

4 m²'lik karo/36 kg veya 43 ft² karo/80 lbs

Malzeme

Yüksek moleküler ağırlıklı, yüksek yoğunluklu polietilen

Üretim Yöntemi

Olukları polietilen köpükle doldurulmuş 4 mm'lik HDPE
levhanın kullanılmasıyla gerçekleştirilen ikiz levhaları ısıyla
şekillendirme (thermoform) işlemi

Sıcaklık Aralığı

-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F)

Yük

Noktaya düşen ağırlık: 20 mm çap 571 kg/1” kr = 2.585lbs
Dağınık yük: 65 kN /150 mm kare 2.888 N / m²
60.336 lbs / ft² 543.023 lbs / yd²

Yangın Gereklilikleri

Ayrıca hazırlanmış yangın testi raporuna bakın

Renk

Gri

Temizlik

Sistem yerindeyken döner fırçalı temizlik makinesi
kullanılabilir

Kullanım Ömrü Beklentisi

10 yıl garantilidir ancak gerçekçi kullanım ömrü 15 yıldır

Montaj Süresi

Buz Pistinin Tamamı (1.800 m² / 19.400 ft²), 10 - 12 kişinin
çalışmasıyla 1½ saat

Kayma Direnci

Üst yüzeyde yerleşik bir kaydırmaz şerit

T: +44 (0)1332 812813 E: terraplas@checkers-safety.com

