
Fiyatın önemi YOK! 
Benzer bir fiyata yeni, daha güçlü VE daha iyi bir çim koruması 
alabilecekken neden ikinci el bir zemin kaplaması alasınız ki?

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

Terraplas geçici zemin döşeme ürün 
yelpazesindeki diğer tüm ürünler gibi terraturf®

da güçlü olmasının yanı sıra kesintisiz fotosentez 
için yeterli ışık geçirgenliğine de sahip şeffaf ve 

saf, yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) 
üretilmiştir.

Her karo, çöplerin ve istenmeyen sıvıların çime 
geçmesini önlemek için yanındaki karoyla üst 

üste bindirilir.

Tüm bu özellikler, spor alanının en iyi 
şekilde korunması için son derece 

önemlidir!

terraturf® en iyi temel koruma!

Bir Terraplas ürünü olan terraturf®, spor 
dışı etkinliklerde kullanıldığında çim oyun 
alanını korumak üzere yaya kullanımına 
yönelik olarak tasarlamıştır. Dağıtımdan önce karolar, 1 m x 1 m 

(3’4” x 3’4”) veya 2 m x 1 m (6’8” x 3’4”) 
ölçülerindeki bloklar halinde tutturulur 

ve herhangi bir özel alet gerektirmeden 
birbirinden kolayca ayrılır. 

Üstelik, sahadan kaldırıldıklarında 
tutturulmuş biçimlerini korurlar!



Boyutlar 50 cm (20”) x 25 cm (10”) x 25 mm (1”)
Projeye özgü koşullara göre (8 veya 16 karodan oluşan 
paneller) fabrikadan çıkmadan önce pimlerle tutturulur.

Ağırlık m² / 6 kg (ft² / 1,22 lbs)

Malzeme Yüksek moleküler ağırlıklı, yüksek yoğunluklu, UV stabilizatörlü 
polietilen

Üretim Yöntemi Geleneksel enjeksiyon kalıbı

Sıcaklık Aralığı -20 °C ila 45 °C (-4°F ila 113°F)

Ağırlık Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap 326 kg/ 1” kare = 1.477 lbs
Dağınık yük 76 kN /150 mm kare 3.377 kN / m² - 70.546 lbs / ft² 
634.919 lbs / yd²

Yangın Gereklilikleri Ayrıca hazırlanmış yangın testi raporuna bakın
Renkler Işığın geçmesini sağlayarak sararma olmadan çimenin 

büyümesini sağlayan şeffaf doğal malzeme.

Temizlik Yüksek basınçlı soğuk su püskürtmeli yıkama sistemleri

Kullanım Ömrü 
Beklentisi

4 yıl garantilidir ama gerçek kullanım ömrü yaklaşık 10 yıldır

Uygulamalar Her tür özel etkinlikte doğal/sentetik çimi kaplamak için 
geçici zemin kaplama

Garanti 4 yıl

Kayma Direnci Yerleşik kayma dayanıklılığına sahip yüzey

terraturf®’ün teknik özellikleri:

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

Dünyanın 1 Numaralı Çim Koruması
www.terraplas.com
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