
 

Karta techniczna 

Eltan  W   
Zastosowanie 
Nawierzchnia wewnętrzna ELTAN W  jest doskonała do 
sal gimnastycznych, hal sportowych, sal  fitness itp.  
 
Zalety 
Nawierzchnia ELTAN W  zapewnia bardzo wysoki 
komfort użytkowania oraz wysoką trwałość, jest 
elastyczna i łatwa w utrzymaniu czystości.  
 
Wykonanie 
Nawierzchnię ELTAN W otrzymuje się wieloetapowo, 
warstwę pierwszą stanowi prefabrykowana mata gumowa 
przyklejona do podłoża, warstwa druga to system 
szpachlowy PU, zaś warstwę trzecią stanowi masa 
poliuretanowa. Jako warstwę finalną stosujemy lakier PU 
zapewniający wysokie parametry użytkowe odnośnie 
ścieralności nawierzchni  i poślizgu. Łączna grubość 
nawierzchni zawiera się w przedziale 6-16 mm, w 
zależności od wymagań Inwestora. Ten typ nawierzchni 
może być układany bezpośrednio na odpowiednio 
przygotowanym betonie jak i na ruszcie drewnianym czyli 
podłodze legarowanej. 
 
Wytrzymałość 
W trakcie eksploatacji zużywa się tylko powłoka finalna 
nawierzchni, którą można w bardzo łatwy sposób odnowić 
poprzez powtórne nałożenie warstwy lakieru. W oparciu o 
nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, 
że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele 
lat, a renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 
 5-6 latach, zależnie od intensywności użytkowania. 
 

Warstwy nawierzchni ELTAN W 
-Warstwa kleju mocująca matę do podłoża 
-Warstwa spodnia elastyczna, mata gumowa,  
 grubość od 4 do 14 mm 
-Warstwa zamykająca 
-Warstwa nośna użytkowa, grubość ok. 2 mm 
-Warstwa finalna,  
 
Dostępne kolory 
W standardzie przewidziano 12 podstawowych kolorów 
nawierzchni aczkolwiek w razie zainteresowania Klienta szerszą 
paletą barw istnieje możliwość dobrania indywidualnej kolorystyki. 
 
Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN W 
o grubości 12mm  
Twardość 75- 85 0 ShA 
Wytrzymałość na rozrywanie* >1,0 Mpa 
Wydłużenie przy zerwaniu >60 % 
Wytrzymałość na rozdzieranie >35 N 

betonu >0,7 Mpa 
Przyczepność do : 

płyty wiórowej >0,6 Mpa 
Ścieralność <0,1 mm 

Klasyfikacja ogniowa** wyrób trudno zapalny 
 

 

* Wartość dotyczy warstwy nośnej użytkowej 

** Zgodnie z Certyfikatem Nr TZ/PN9239/265/2005 
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