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FlowSport   (6 - 9 mm)  
Charakterystyka 
FlowSport to wielowarstwowa posadzka 
sportowa o warstwie wierzchniej z żywic 
syntetycznych i matowym wykończeniu. 
Wykonanie posadzki na odpowiednim 
podkładzie gwarantuje sprężystość 
nawierzchni. Linie i oznaczenia malowane są 
na gotowej posadzce. 
 
Zastosowanie 
Boiska w obiektach edukacyjnych i miejskich 
halach sportowych, kluby fitness, siłownie.  
Posadzka mocna, trwała o estetycznym 
wyglądzie do zastosowania w obiektach 
sportowych.  
 
Zalety 

• Elastyczność, efekt amortyzacji 

• Atrakcyjna kolorystyka 

• Matowe wykończenie - nie odbija światła 

• Trwałość, odporność na zarysowania  
 i uderzenia 

• Brak spoin, łatwość czyszczenia  
 i utrzymania w dobrym stanie 

• Możliwość ułożenia ogrzewania 
 podłogowego pod posadzką 
 
 

Konstrukcja systemu 
 
 

 

Kolory przedstawione powyżej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. 
W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach lub zamówienia specjalnego koloru 
prosimy o skontaktowanie z Działem Obsługi Klienta. 
 

FlowSport TC Matt 

FlowSport SL 

Warstwa dosycająca 

Gumowa mata 

Gama standardowych kolorów 

Zielony (zbliżony do RAL 6002) Ciemnoniebieski (zbliżony do RAL 5017) 

Szary (zbliżony do RAL 7004) 

Czerwony (zbliżony do RAL 3020) Jasnoniebieski (zbliżony do RAL 5012) 
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Charakterystyka systemu 
Produkt:            FlowSport  
Wykończenie:   Matowe 
Grubość:           6 - 9 mm  
Kolor:                według katalogu 
Producent:        Flowcrete Group Ltd, UK 
Dostawca:         Flowcrete Polska Sp. z o.o. 
Telefon:             +48 22 879 89 07 
 
Wymagania dla podłoża 
Podkład betonowy powinien być klasy C20/25, 
pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Równość powierzchni betonu 
powinna odpowiadać klasie SR1 (wg FeRFA). 
Wilgotność względna betonu powinna być zgodna 
z Wymaganiami dla podłoża betonowego pod posadzki 
Flowcrete. Podłoże betonowe nie może być narażone 
na działanie naporu wody gruntowej. Jeżeli podkład 
nie posiada izolacji przeciwwilgociowej należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.  
 
Produkty wchodzące w skład systemu  
Grunt:  Flowseal EPW 

Warstwa sczepna:   

  Grabfast Adhesive 

Mata gumowa: FlowSport Matting 5mm lub 7 mm  

Warstwa dosycająca:   

   FlowSport Polymer 

  Aerosil 200  (dwie warstwy) 

Warstwa zasadnicza:  

  dla grubości 1 mm 

  FlowSport SL  

   dla grubości  2 mm 

  FlowSport SL + FlowSport SL Filler C  
 
Warstwa zamykająca:        

 FlowSport TC Matt (dwie warstwy) 
 
Wykonanie systemu 
Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być 
przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę 
zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją 
techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub wysłać 
zapytanie przez naszą stronę internetową: 
www.flowcrete.com.pl 
 
Wpływ na środowisko 
Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy 
dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność 
i doskonała przyczepność do podłoża powodują, 
że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony 
środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania 
w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie 
stosowania chemicznych środków czystości. 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne 
Poniższe wyniki badań uzyskano w laboratorium 

przy temperaturze 20
o
C i 50% wilgotności względnej. 

 
Przeciwpoślizgowość 
BS 7976-2 
 

Sucha  >50  
 

W przypadku niewłaściwej instalacji systemu, 
właściwości przeciwpoślizgowe posadzki mogą ulec 
znaczącej zmianie w miarę upływu czasu  
i niewłaściwego użytkowania. 
 
W przypadku konieczności zachowania właściwości 
przeciwpoślizgowych posadzki w mokrych 
warunkach prosimy o kontakt z Działem 
Technicznym. 
 
Odporność 
termiczna 

Do 50°C 

Nasiąkliwość Zerowa – Test Karsten 

Odkształcenie Przy ścisku 50% w 
temperaturze 20°C powrót do 
97-99% stanu pierwotnego 
zazwyczaj po 72 h 

Odporność na 
ścieranie  
(warstwa 
wierzchnia) 

Wg Taber –  

utrata 80 mg przy 1000 cykli 

(obciążenie 1 kg przy kole 
CS10)  

utrata 400 mg przy 1000 cykli 

(obciążenie 1 kg przy kole 
H18)  

Twardość Shore A 50 

Wytrzymałość na 
odrywanie 

 
międzywarstwowo >2.0 MPa. 

 
 
Czas utwardzania 

 10°C 20°C 30°C 
Ruch pieszy 36 h 24 h 12 h 
Ruch pojazdów  72 h 48 h 24 h 
Pełne utwardzenie 12 dni 7 dni 7 dni 

 

 
Czyszczenie i konserwacja 
Posadzkę należy czyścić regularnie przy użyciu 
maszyny czyszczącej wyposażonej w tarcze 
szczotkowe w połączeniu ze średnio alkalicznym 
detergentem.  
 
Kompleksowa obsługa klienta 
Flowcrete Group Ltd jest światowym liderem w branży 
posadzkowej, specjalizującym się w posadzkach na 
bazie żywic syntetycznych. Dostępne systemy 
obejmują między innymi: samorozlewne masy 
posadzkowe, systemy do ogrzewania podłogowego, 
membrany przeciwwilgociowe, posadzki przemysłowe 
i dekoracyjne, nawierzchnie parkingowe, systemy 
antykorozyjne. Naszym celem jest spełnienie Państwa 
wymagań w zakresie posadzek. Zamówienia 
dotyczące specjalnych kolorów i wzorów realizowane 
są na życzenie klienta. 
 


