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CONIPUR ISP 

  Vízzáró spricc sportburkolat 
 

Alkalmazási területek Atlétikai pályák, iskolai sportudvarok 

 
Rétegfelépítés 

 

 
Termék Mennyiség Bedolgozás Megjegyzés 
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 Aszfaltra: CONIPUR 70 0.15 kg/m² szórással  
vagy hengerrel 

CONIPUR 74 alapozót előregyártott 
betonelemeken lehet alkalmazni,  
pl. szegélyköveknél, vízelvezető 
folyókáknál. Egyéb, helyszínen 
készített betonfelületeken CONIPUR 
3785 alapozót kell használni.  
(További információk megtalálhatók 
az anyagok adatlapjaiban, vagy 
lépjen kapcsolatba műszaki 
szakszolgálatunkkal) 

 

Betonra: 

 

CONIPUR 74 

 

0.20 kg/m² 

 

szórással  
vagy hengerrel 
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  CONIPUR 322    1.7 kg/m² fektetőgéppel  

 
Újrahasznosított 
gumigranulátum  
SBR (1-4 mm) 

 
8.0 kg/m² 
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CONIPUR 203 

(CONIPUR 210  
EPDM porral 
keverve) 

1,5 – 1,8 kg/m² gumis vagy fém 
lehúzóval 

vagy fektető 
géppel 

A CONIPUR 203 vagy CONIPUR 222 
anyagok helyett CONIPUR 210 és 
EPDM por (0,0-0,5 mm) keveréke is 
alkalmazható. 
Használat előtt ellenőrizze az EPDM 
por alkalmasságát. Javasolt keverési 
arány: PUR : EPDM por kb.: 65:35. 
Az EPDM por minőségétől és a 
hőmérséklettől függően a por 
mennyisége változtatható, a PUR:  
EPDMpor kb 70:30  keverési arányig. 

 
 
A hőmérséklettől és a bázisréteg porózusságától függően az  
anyagszükséglet változhat.  
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CONIPUR 217 

(CONIPUR 216/322) 
1.0 kg/m²   
(0.33  / 0.67  
kg/m²) 

 
spriccgéppel  
(2 rétegben)  

Kérjük ügyeljen arra, hogy a CONICA 
által megadott szemcseméretű 
EPDM granulátummal dolgozzon. 

Alacsony hőmérsékleten az EPDM 
por mennyisége szükség szerint 
csökkenthető. 

 

Felső réteg 

 
CONIPUR EPDM 
granulátum,  
0.5-1.5 mm 

 

0.67 kg/m² 

 CONIPUR EPDM 
por, 0.0-0.5 mm 

 
0.04 kg/m² 
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CONIPUR 2200 

(CONIPUR 2210) 
0.30 kg/m² szórással 

(2 rétegben) 
CONIPUR 2210 csúszásmentes 
fedőlakk tipus. 
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CONIPUR 8150 

 
20-30 g/m 

 
Vonalazógéppel 
spriccelve 

 

 

A burkolat teljes vastagsága: kb. 13 mm (11 + 2 mm) 
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Vizsgálati eredmények / Minősítések 

IAAF EN 14 877 DIN V 18035-6 ASTM F 2157-02 
Környezetvédelem 
DIN 18035-6ᴓᴓᴓ 

ᴓ ᴓ ᴓ ᴓ ᴓ 

 
 
Felület előkészítése 
A bevonandó alépítmény minősége feleljen meg a hatályos 
előírásoknak, különös tekintettel a síkságra, lejtésre, 
vastagságra, teherbírásra és vízáteresztő képességre 
vonatkozóan. 

 
A bevonandó felület száraz, szilárd, enyhén érdes, 
teherbíró. laza részektől és kötést akadályozó anyagoktól 
mentes legyen, mint pl. olaj, zsír, gumikopásból származó 
szennyeződések és hasonlók.  
 
A beton szakítószilárdsága legalább 1,0 N/mm2 legyen, és 
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 4 %ot. 
 
Az alapfelület hőmérséklete legalább 3°C-kal a harmatpont 
felett legyen. 
 
Az anyagok optimális hőmérséklete a bedolgozás előtt és 
alatt 15-25 °C között van. 

 
Bedolgozás 
A CONIPUR 70 alapozót a megfelelően előkészített aszfalt 
alapfelületre hengerezéssel, vagy alacsony nyomású 
Airless spriccgéppel kell felhordani. 
Beton alapfelületre CONIPUR 74 alapozót kell alkalmazni. 
 

Csak akkora felületet szabad lealapozni, ami aszfalt 
alépítménynél 24 órán belül, beton alépítménynél 8 órán 
belül bevonattal lesz ellátva. Az átvonhatósági időtartam 
túllépése esetén az alapozást újra meg kell ismételni, mert 
ellenkező esetben a tapadás nem lesz megfelelő. 

 
Hagyja az oldószert az alapozóból kipárologni.  
Ez az állapot akkor következik be, amikor az alapozó 
ragacsossá válik, és csak ezt követően lehet a következő 
bevonati réteget felhordani.  
 

Keverje össze kényszerkeverőgéppel a gumi 
granulátumot és a CONIPUR 322 ragasztót. Ezt követően 
a lealapozott felületre hordja fel az összekevert anyagot 
egy erre a célra alkalmas fektetőgéppel. 
 

 

 

 

A kötés gyorsasága függ a levegő hőmérsékletétől és a 
páratartalmától 

 

A CONIPUR 203 anyagot gumis vagy fém lehúzó segítségével 
kell a bázisrétegre felhordani. (lásd az anyag műszaki 
adatlapját)  
 
Amennyiben a pórustömítő réteget eső, vagy nedvesség érte, 
vagy az átvonhatósági időt túllépte, úgy minden esetben 
CONIPUR 72 (tapadóhíd) bevonatot kell a felületre felhordani, 
a tapadási problémák elkerülése érdekében. 
 
A CONIPUR 217 (CONIPUR 216/322) anyagot keverje össze 
a tiszta és száraz CONIPUR EPDM (0.5-1.5 mm) 
granulátummal, valamint EPDM porral, és ezt a keveréket  
2 rétegben, egy erre a célra megfelelő spriccgéppel szórja fel a 
pórustömített bázisrétegre. ( Ügyeljen arra, hogy a spriccréteg 
felhordása a pórustömítő réteg maximális átvonhatósági idején 
belül történjen.)  
Kerülje a bevonat készítésénél a tócsásodást. 
 
A kész felületre 2 rétegben színes CONIPUR 2200 vagy 
CONIPUR 2210 (csúszásmentes) fedőbevonatot kell 
felhordani. 
 
Megjegyzés 

További információk megtalálhatók az egyes anyagok 
adatlapjaiban, vagy kérdések esetén forduljon a műszaki 
szakszolgálatunkhoz 
 
Minden egyéb tudnivaló a bedolgozási és alkalmazási 
feltételekről megtalálható az „Általános útmutató a beltéri és 
kültéri sportburkolatok kivitelezéséhez” kiadványunkban. 
 
A rugalmas bázisréteg (gumiszőnyeg) valamint a spricc bevonat 
helyszíni kivitelezéséhez speciális fektetőgépet,  pl Plano Matic 
és szakaszos üzemű Mixmatic keverőgépet, valamint 
spriccgépet kell alkalmazni, melyek beszerezhetők az SMG, 
Vöhringen/Németország cégtől. 
 
 

 
 

CONICA AG 
Industriestrasse 26 
8207 Schaffhausen 
Suisse 

Tel.: + 41 52 644 3600 
Fax: + 41 52 644 3699 
info@conica.com 
www.conica.com 

A műszaki adatlap tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel az eltérő helyszíni körülményekre, valamint az egyéb tárgyi 
feltételekre, melyekre nincs ráhatásunk, ezért ezen információkból, bármilyen szóbeli vagy írásos javaslatunkból illetve más 
tanácsunkból semmilyen az értékesítésre vagy az adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia vagy jogi 
vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. 

Minden CONICA adatlap rendszeresen frissítésre kerül, azonban a legfrissebb beszerzése a felhasználó felelőssége. 
Regisztrált felhasználók hozzáférhetnek az aktuális adatlapokhoz a honlapunkon. Kérésre az adatlapokat megküldjük. 


