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CONIPUR Vmax retopping  
 
Vízzáró atlétikapálya sportburkolatok felújítása 
 

 

 
 

Alkalmazási területek Retopping, meglévő vízzáró atlétikai pálya burkolatok felújítása 

 

Tulajdonságok: Biztonság a sportolóknak ( nagyon jó tapadás, nagyon jó erővisszanyerés) 

 gyors, nagyon ellenálló  

 
IAAF Class 1 minősítés Letzingrund Stadionban ( Zürich, Svájc ) 2014-ben készült burkolat minősített  

 

Rétegfelépítés: 

 Termék Anyagszükséglet Bedolgozás Megjegyzés 
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CONIPUR 72 

 
< 0.08 kg/m² 

 
szórással 

Fel kell mérni a meglévő burkolat 
károsodásait, Ezeket először ki kell 
javítani.  A körülményektől függően a 
felületet át kell csiszolni. Minden 
esetben a bevonat felvitele előtt a 
felületet magasnyomású vizes 
mosással meg kell tisztítani, és 
teljesen száradni hagyni. 
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1. réteg 

 
CONIPUR 2350 2.0 -3.0 kg/m² 

 

fogas 
lehúzóval 

A CONIPUR 2350 szükséges 
anyagmennyissége függ a pálya 
károsodási mértékétől (erőelnyelés) 

CONIPUR EPDM 
granulátum, 
1-3.5 mm 

3.0 – 4.0 kg/m² 

 
szórással 

Az EPDM  granulátum nettó 
anyagszükséglet.  
A bevonatot túlszórással  be kell 
szórni EPDM granulátummal  
A túlszórással együtt minimum  
7,0 kg/m2 EPDM granulátum 
szükséges. Az anyagigény függ a 
bevonandó felület állapotától. 
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2. réteg 

 CONIPUR 2375            3.0 kg/m² fogas 
lehúzóval 

 
Nettó EPDM anyagszükséglet:  
A túlszórással együtt a bruttó EPDM  
anyagigény kb. 4.2 kg/m2. 

CONIPUR EPDM 
granulátum, 
1-3.5 mm 

           2.8 kg/m² szórással 
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Opcionális 

 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 Festék- 
szórógéppel  

    

A rendszer teljes vastagsága: x + 4 + 4 mm ( x = a bevonandó felület vastagságal)
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Készséggel nyújtunk támogatást a felújítási munkához. A burkolatból kivett mintát megvizsgáljuk, és a szaktanácsot 
adunk a felújítás megtervezéséhez. Kérésre szakemberünk a helyszínen is megvizsgálja a burkolatot. 

 
A meglévő burkolat állapotától függően előfordulhat, hogy egyéb műszaki megoldás válik szükségessé, vagy a 

burkolat a felújítás után sem fog megfelelni a sportfunkcionális követelményeknek. 
 

 
 
Felületelőkészítés:  
A felújítandó bevonandó alapfelület minősége feleljen meg a 
hatályos előírásoknak, különös tekintettel a síkságra, lejtésre, 
vastagságra, teherbíró 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 vagy hasonlók. 
 
A lejtések, a drénezés és a felületi vízelvezető rendszerek 
állapotát felül kell vizsgálni, és eredeti állapotába 
helyreállítani. 
 
Amennyiben IAAF minősítés az elvárás, úgy az IAAF 
előírásokat be kell tartani. 
 
FIGYELEM: A retopping bevonat elkészítése előtt 
mindenképp el kell végezni a szükséges javításokat. 
 
Fel kell mérni a burkolaton a nagy igénybevételnek kitett 
helyeken az erősebb kopásból keletkezett károsodásokat.   
 
Lehetséges, hogy ezeken a helyeken egy speciális javítást kell 
végezni, vagy a régi burkolatot helyenként vissza kell bontani, 
és poliuretán ragasztóval újból vissza kell ragasztani. 
Ha szükséges, a kikopott részeket teljesen ki kell vágni, és a 
burkolathiányt ki kell tölteni. 

 
A felújítás előtt feltétlenül fontos a régi burkolat 
állapotfelmérése, 
Készséggel nyújtunk ebben támogatást, a burkolatból kivett 
mintát megvizsgáljuk, és a szaktanácsot adunk a felújítás 
megtervezéséhez.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kivitelezés módja: 
A CONIPUR 72 alapozót vékony rétegben (0,08 kg/m2) 
alacsony nyomású szórógéppel kell a régi burkolat felületére 
felhordani. 

 
Csak akkora felületet szabad lealapozni, amely 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 
 
A CONIPUR 2350 anyagot fogazott lehúzóval kell felhordani, 
majd a még folyékony bevonatot száraz CONIPUR EPDM  
(1-3,5 mm) granulátummal túlszórással be kell szórni.  
 
Kikeményedés után a kötetlen granulátumot gondosan vissza 
kell szedni, a későbbiekben ez az anyag újra felhasználható. 
 

Felső rétegként a CONIPUR 2375 anyagot kell felhordani, és 
száraz, színes CONIPUR EPDM (1-3,5 mm) granulátummal 
túlszórással be kell szórni.  
 
Kikeményedés után a kötetlen granulátumot vissza kell 
szedni, ami a későbbiekben beszórt padlóknál újra 
felhasználható lesz. 
  
Igény esetén a felületre színes CONIPUR 2200 vagy 
CONIPUR 2210 (csúszásmentes) fedőbevonatot lehet  
2 rétegben felhordani.  
 

Megjegyzés 
További információk megtalálhatók az egyes anyagok 
adatlapjaiban, vagy további 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. 
 
 

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. 


