Wymagania dotyczące nawierzchni:
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 w postaci
certyfikatu, lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna ITB
lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowe, wystawiona dla
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5. Powinna zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj.
od -5 do +25 stopni Celsjusza.
6. Powinna zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w
okresie eksploatacji.
7. Powinna być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.
8. Powinna mieć jednolity kolor w zależności od rodzaju boiska.

elastyczna warstwa stabilizująca 35 mm
systemowa podbudowa renencyjno-rozsączająca 85 mm
kruszywo kamienne o fr. 4-31,5 mm 150 mm
uzupełnienie gruntu piaskiem oraz zagęszczenie 640 mm
grunt rodzimy
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UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem
zamówienia materiału.
3. Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega,
że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejacego.

DOM

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni.
Gdynia, ul. Nagietkowa; dz. nr 2000, 2007, 2008; obręb Dąbrowa

mgr inż. arch. Olga Zabulewicz

mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15
podsypka cementowo - piaskowa 10 cm
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INWESTOR

warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu
gumowego EPDM frakcji 0- 1,5 mm 2 mm
warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm 11 mm
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