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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO INDOOR 
1 – IDENTIFICAÇÃO  
 
 Produto: FLEXIPISO INDOOR 

 Código: FSD-IN 

 Descrição: Pavimento desportivo para interiores 
 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilização: Pavilhões desportivos, pavilhões escolares e pavilhões multiusos. 
 

2 – COMPOSIÇÃO 
 

• Primário de ligação ao cimento ou asfalto 

• Borracha SBR em rolo ou produzida no local com pavimentadora 

• Tapa poros 

• Auto-nivelante  

• Pintura final 

• Linhas de marcação de campos de jogos (várias cores disponíveis) 
 

3 – GAMA DE FABRICO 
 

Espessura: X + 2 mm (X= espessura da camada de borracha SBR) 
 

Cores disponíveis: Ver carta de cores 
 

Nota: X = 4, 6, 8 ou 10 mm (é aconselhável uma espessura mínima de 6 mm) 
 

Testes: 

Laboratório Nº de relatório Resumo do teste 

OTTO-GRAF-INSTITUT, 

UNIVERSITÄT STUTTGART 

(Norwegian Building Research 

Institute) 

46/901 235-1/Kn 
Superfície (4+2) testada segundo a norma 

DIN 18032-2. 

OTTO-GRAF-INSTITUT, 

UNIVERSITÄT STUTTGART 

(Norwegian Building Research 

Institute) 

46/901 235-5/Kn 
Superfície (6+2) testada segundo a norma 

DIN 18032-2. 

OTTO-GRAF-INSTITUT, 

UNIVERSITÄT STUTTGART 

(Norwegian Building Research 

Institute)  

46/901 235-2/Kn 
Superfície (7+2) testada segundo a norma 

DIN 18032-2. 

BYGGFORSK (Norwegian Building 

Research Institute) 
475-0238 

Superfície (10+2) testada segundo as normas 

DIN 18032-2 e DIN 53455. 

SINTEF (Norges branntekniske 

laboratorium as (Norwegian Fire 
Research Laboratory) 

102010.40/04.277 

Superfície (10+2) testada quanto à reacção ao 

fogo de acordo com as normas NS-INSTA 414 e 
NT FIRE 007. 

CSTB (Safety, Structures and Fire 

Department) 
RA08-0344 

Classificação de reacção ao fogo. De acordo com 

a norma NF EN 13501-1.  

Espessuras de 5 até 12 mm - Classificação: Bfl - s1.  

Espessura de 12 mm - Classificação: Cfl - s1 
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FLEXIPISO INDOOR 
 

Certificados: 

Entidade Nº de Certificado Resumo do Certificado 

IHF (International Handball 

Federation). 
- 

A superfície possui todos os requisitos para ser 

utilizada em competições de Andebol 

internacionais, de acordo com a IHF. 

FIBA (International Basketball 

Federation) 
AS15-2008 

O Pavimento possui todos os requisitos para ser 

utilizado em competições de Basquetebol de 

nível 2 e 3, de acordo com a FIBA. 

BWF (Badminton World 

Federation). 
- 

O Pavimento possui todos os requisitos para ser 

utilizado em competições Internacionais de 

Badmington, de acordo com a BWF. 
 

 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Produto desenvolvido e controlado tendo em conta as últimas normas no sector. Todos os 

parâmetros são regularmente testados e definidos em laboratório. 

• Superfícies de alta qualidade desenvolvidas para treino intenso. Este tipo de superfícies permite 

um treino de alta qualidade estando especialmente adequada para treino intenso e continuado. 

Comprovado por atletas e especialistas técnicos.  

• 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. 

 
Características da base de assentamento 

• A superfície que serve de base a este pavimento FLEXIPISO®, 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. 

• Deverá ter uma barreira contra a humidade (membrana impermeável). 

• O nível de humidade não deve exceder os 4% ou 75% de humidade relativa. 

• Sob uma linha de 4 metros o desnível máximo será de 2 mm. 

• Suporte de carga exigida: 5kN/m2. 
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