
 

 

FLEXIPISO
 
1 – IDENTIFICAÇÃO  
 

 Produto: FLEXIPISO SPORT FSD
 Código: 2.SD.SS 
 Descrição do produto: Pavimento fabricado no local com base em SBR e topo em EPDM projectado.
  Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.
 Utilização: Campos multiusos, zonas de recreio escolares, pistas de atletismo, etc.
 

2 – COMPOSIÇÃO 
 

• Primário de ligação ao cimento ou asfalto
   Base 

• Mistura de granulado SBR (2
   Topo 

• Projecção de grânulos de EPDM 0,5

• Capa de acabamento em spray (2 camadas)*

• Linhas de marcação de campos de jogos*
 

  NOTAS: *1 Resistentes aos UV’s; *
 

3 – GAMA DE FABRICO 
 

 Espessura: 13 mm (11 base + 2 topo)
 Cores disponíveis: Vermelho, verde e azul
  

Testes: 

Laboratório 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 

USSL (United States Sports 
Surfacing Laboratory, Inc.) 

MPA (Materialprüfungsanstalt 
Universität stuttgart) 

901 1321 000

 

Certificados: 

Entidade 

IAAF (International Association 
of Athletics Federations) 

IAAF (International Association 
of Athletics Federations) 
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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO SPORT FSD-SS 

SD-SS 

Pavimento fabricado no local com base em SBR e topo em EPDM projectado.
FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

Campos multiusos, zonas de recreio escolares, pistas de atletismo, etc.

Primário de ligação ao cimento ou asfalto 

Mistura de granulado SBR (2-4 mm) com poliuretano aplicada com pavimentadora

Projecção de grânulos de EPDM 0,5-1,5 mm e pó de EPDM misturado

Capa de acabamento em spray (2 camadas)*1, 2 

Linhas de marcação de campos de jogos*2 

Resistentes aos UV’s; *2 Opcional 

Espessura: 13 mm (11 base + 2 topo) 
Cores disponíveis: Vermelho, verde e azul 

Nº de relatório Resumo

5713Kol/gl 
Superfície testada de acordo com as especificações 
de desempenho do IAAF para pistas de atletismo 
sintéticas. 

5928US/Kol/gl 
Superfície desportiva testada de acordo com as 
especificações da norma DIN V 18035

6019-A/Kol/gl Superfície testada de acordo com ASTM F 2157

6019/Kol Superfície testada de acordo com ASTM F 2157

901 1321 000-40 Kf/Sc 
Superfície testada de acordo com as especificações 
da norma EN 14877. 

Nº de Certificado Resumo do

S99-0003 
O Pavimento possui todos requisitos para ser 
utilizado em competições de atletismo 
internacionais, de acordo com a IAAF.

- 
Sistema certificado pela IAAF para 
de atletismo. 

 

Pavimento fabricado no local com base em SBR e topo em EPDM projectado. 

Campos multiusos, zonas de recreio escolares, pistas de atletismo, etc. 

aplicada com pavimentadora 

s com poliuretano 

Resumo do teste 

Superfície testada de acordo com as especificações 
de desempenho do IAAF para pistas de atletismo 

Superfície desportiva testada de acordo com as 
especificações da norma DIN V 18035-6:2004-10. 

Superfície testada de acordo com ASTM F 2157-02. 

acordo com ASTM F 2157-02. 

Superfície testada de acordo com as especificações 

Resumo do Certificado 

O Pavimento possui todos requisitos para ser 
utilizado em competições de atletismo 
internacionais, de acordo com a IAAF. 

Sistema certificado pela IAAF para pista sintética 
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FLEXIPISO SPORT FSD-SS 
 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Pavimento estável mesmo a temperaturas elevadas. Elevada resistência aos raios U.V. Superfície 
não escorregadia, permeável. Enorme capacidade de carga. 

• Inúmeras possibilidades de cores e com marcação simultânea de vários tipos de jogos. 

• Para consulta dos testes e certificados fazer o download no site: www.flexipiso.pt, na área de 
agente. 

 
Aplicação 

• A superfície que serve de base a este pavimento FLEXIPISO® poderá ser em cimento ou asfalto, 
deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, 
lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem. 

• É muito importante que a superfície seja lisa e plana, com rugosidades ou depressões inferiores a 
3 mm. Valores superiores aumentam o consumo de matéria-prima e consequentemente o custo 
do pavimento sintético. 

• As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento 
FLEXIPISO® perderá a garantia. 
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