
4RFL2 Functioneel 
trainingsoppervlak

Beschrijving
De RFL2 tegels zijn ontwikkeld is voor ruimtes voor krachtsporten, vrije gewichten en crosstraining.  
Het product vermindert lawaai en trillingen ten gevolge van het vallen van gewichten, dempt de terugslag en verhoogt de 
veiligheid van de gebruikers. Het oppervlak biedt een beschermende laag, die zowel het onderliggende oppervlak als de 
apparatuur beschermd en hun levensduur verlengt. 

Materialen
De RFL2 tegels zijn samengesteld uit rubbergranulaat, gebonden met een polyurethaanlijm met hoge weerstand.

Uiterlijk
Het oppervlak is licht poreus dankzij het gebruik van fijne rubberkorrels die een lineair visueel effect mogelijk maken, terwijl de 
hoge grip van het product behouden blijft.

Kenmerken
Gemakkelijk te vervoeren, te installeren en te reinigen. Slijtvast en onderhoudsvrij. Dankzij de modulaire structuur is het oppervlak 
niet onderhevig aan vervormingen door seizoensgebonden temperatuurschommelingen.

Installatie
Het leggen wordt aanbevolen op een vlakke ondergrond. 

Kleuren en maatwerk
Het product is verkrijgbaar in zwart of in pixelkleuren. Het pixeleffect wordt verkregen door aan het zwarte oppervlak 10% 
gekleurde rubberkorrels (rood, groen, blauw of grijs) toe te voegen. Aanpassing met speciale kleuren en logo's is mogelijk op 
aanvraag.

Reiniging en onderhoud
Het product vereist geen speciaal onderhoud. Het oppervlak kan worden gereinigd met normale vloerreinigers of 
ontsmettingsmiddelen. In geval van contact met olie of andere vloeibare stoffen, onmiddellijk verwijderen en reinigen.  
Reinigen met zeep en warm water maakt het mogelijk om olieachtige stoffen te verwijderen. 
Neem eerst een bezem of stofzuiger om stof en vuil te verwijderen en gebruik daarna een natte doek of een dweil om het 
oppervlak te reiningen.



BESCHIKBARE DIKTES PRESTATIES

Breedte 
(mm) 

Lengte
(mm) 

Dikte 
(mm)

Gewicht 
(kg/sqm)

Minimale impact 
ondersteund gebied

(cm2)

Schokdemping van een 
gewicht dat valt van 
 stationaire positie

(kg/cm2)

Geverifieerde 
valhoogte (cm)

Aantal 
geverifieerde 

impacts

500 500 10 9,8 ≥ 2 ≤ 25 ≤ 80 2.000

500 500 15 14,6 ≥ 2 ≤ 30 ≤ 80 2.000

500 500 20 19,6 ≥ 2 ≤ 35 ≤ 80 2.000

500 500 30 29,6 ≥ 2 ≤ 45 ≤ 80 2.000

500 500 40 39,4 ≥ 2 ≤ 50 ≤ 80 2.000

1000 1000 10 9,8 ≥ 2 ≤ 25 ≤ 80 2.000

1000 1000 15 14,6 ≥ 2 ≤ 30 ≤ 80 2.000

1000 1000 20 19,6 ≥ 2 ≤ 35 ≤ 80 2.000
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Uiterlijk: vlakke tegel, gemaakt met fijne rubberkorrels, poreus oppervlak

Dichtheid: ongeveer 980 kg/m3

Bacteriële immuniteit: bestand tegen schimmels en bacteriën volgens de norm UNI 11021:2002

Koudebestendigheid: -50°C - het product is stabiel onder normale omgevingsomstandigheden

Hittebestendigheid: +100°C - het product is stabiel onder normale omgevingsomstandigheden

Brandklasse: C
fl
- S

2
 

Toleranties: maattolerantie < 1% - aanwezigheid van oppervlakteverontreinigingen < 0,1%

Chemicaliënresistentie: alkalibestendig, goed bestand tegen zuren

Samenstelling: rubbergranulaat, lijm zonder oplosmiddel

Verpakking: pallet 105 x 105 x 120 cm.

Stadsheide 3 - 2500 Hasselt - +32 11 761270 - info@fitnesstrading.com


