terracover“V”®

Benzersiz bir kilit sistemine sahip 100 mm/4 inç ölçüsünde üst üste bindirme

terracover”V”®, yapay veya doğal çimeni korumakla
birlikte aşağıdaki kriterleri harfiyen gerçekleştirmek
üzere tasarlanmıştır:
• Hızlı ve kolay montaj ve demontaj (4 m² / 43 ft²
paneller)
• Özel bir alet gerektirmez
• Uzun kullanım ömrü
• Forkliftlerin ve yüksek çalışma platformlarının ağırlığını
taşıyabilir
• Tam olarak iç içe geçen kilit sistemi
• Boşluk yok
• Kolay temizlenir ve saklanır
• İyi bir görünüme sahiptir
• Makul fiyat
• Kapalı mekân kullanımları için gri, doğal çimen veya
açık hava kullanımlar için şeffaf HDPE seçenekleri
Sürekli fotosentez oluşumunu (açık
hava) sağlamak için şeffaf HDPE
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terracover“V”®, Vancouver’daki BC Place’in
yapay çimi üzerine kuruldu

terracover“V”®nin başlangıç yerleştirimi

terracover“V”®nin üzerine yerleştirilen hareketli oturaklar

12.500m²'nin yarısı tamamlandı

Son bir temizlikle iş tamam

terracover“V”®
Teknik Özellikler
Boyutlar

99 cm x 99 cm x 41 mm. (3’3” x 3’3” x 1⅝”). Dört adet karo
fabrikada birlikte cıvatalanır ve paletlerle temsil edilir. Her blok
3.92 m² ölçüsünde kullanılabilir bir yüzeye sahiptir (42¼ ft²)

Ağırlık

Karo/12 kg (27 lbs)

Malzeme

Aaçık hava kullanım için UV stabilizörlü, yüksek yoğunluklu
polietilen (HDPE) (şeffaf)

Üretim Yöntemi

İkiz levhaları ısıyla şekillendirme (thermoform)

Sıcaklık Aralığı

-20ºC ila 45ºC (-4ºF ila 113ºF)

Statik Yük

Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap = 571 kg (2,585 lbs / inç²)
Dağınık yük 65 kN /150 mm kare 2,888kN / m² veya 294 ton /m²
(543,023 lbs/yd²)

Yangın Gereklilikleri

Ayrıca hazırlanmış yangın testi raporuna bakın

Renkler

Şeffaf doğal veya açık gri.

Temizlik

Yüksek basınçlı soğuk su püskürtmeli yıkama sistemleri

Garanti / Ömür
Beklentisi

5 yıl garantilidir ancak gerçekçi kullanım ömrü 20 yıldır

Uygulamalar

Yaya kullanımına yönelik olduğu gibi her tür özel etkinlikte
kamyon, forklift veya yüksek çalışma platformu kullanımı sırasında
doğal veya sentetik çimi korumak için geçici araç yolu
kaplamalarında da kullanılır.

Kayma Direnci

Britanya Standartları'na uygun yerleşik kayma dayanıklılığına
sahip yüzey

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas
The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK
Tel: +44(0)1332 812813
Fax: +44(0)1332 853410
Email: terraplas@checkers-safety.com

