hale i sale

Renowacja nawierzchni sportowych cz´Êç II

Pod∏oga
jak nowa
Wies∏aw Borkowicz
W drugiej cz´Êci
poradnika
poÊwi´conego
renowacji
nawierzchni
sportowych
poruszymy kwesti´
modernizacji
nawierzchni
poliuretanowych,
nawierzchni z PCV
i linoleum oraz
porównamy koszty
eksploatacji
ro˝nych typów
nawierzchni.
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Renowacja nawierzchni
poliuretanowych
Nawierzchnie poliuretanowe, zarówno punktowo- jak i powierzchniowo-elastyczne, wytrzymujà bez renowacji kilkanaÊcie lat. Najcz´stsze objawy zu˝ycia
to wytarcie linii, miejscowe przetarcia
lakieru oraz punktowe uszkodzenia mechaniczne wynikajàce z nieprawid∏owego u˝ytkowania sprz´tu sportowego.
Warto jednak zaznaczyç, ˝e nawet mocno
zu˝yta nawierzchnia nie traci swoich walorów u˝ytkowych i wymaga tylko napraw
powierzchniowych, bez koniecznoÊci usuni´cia ca∏oÊci systemu. Z tego wzgl´du naprawa jest stosunkowo prosta, sprowadza
si´ do napraw miejscowych, wype∏nienia
naci´ç i rys poliuretanem, a nast´pnie wykonania tzw. face liftingu, czyli pokrycia ca∏oÊci naprawianej nawierzchni warstwà specjalnego poliuretanu o gruboÊci ok. 1 mm,
polakierowania ca∏oÊci i naniesienia linii.
Taka naprawa jest tania i szybka; zapewnia mo˝liwoÊç u˝ytkowania nawierzchni przez nast´pne kilkanaÊcie
lat. Renowacja nawierzchni nie powoduje pogorszenia jej parametrów sportowych i u˝ytkowych, nie zmniejsza równie˝ trwa∏oÊci systemu.
Mniejsze uszkodzenia naprawiane sà
punktowo, a naprawiony fragment wystarczy polakierowaç na obszarze ogra-
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niczonym najbli˝szymi liniami boisk.
Rodzaje systemów Pulastic i ich w∏aÊciwoÊci przedstawiono w artykule
w „sportplusie” (numer 1 z lipca 2005 r).

Renowacja nawierzchni z PCV
Nawierzchnie z PCV wymagajà cz´stego odnawiania linii, gdy˝ lakier u˝ywany do wytyczania boisk, niestety, nie ∏àczy si´ trwale z nawierzchnià. Mogà
równie˝ zdarzaç si´ p´kni´cia na spawach oraz uszkodzenia mechaniczne
(tuleje, wejÊcia) – mo˝na je usunàç, wycinajàc uszkodzone fragmenty i zast´pujàc kawa∏kami nowego materia∏u.
Po kilkunastu latach faktura nawierzchni ulega starciu, a system traci
swoje w∏aÊciwoÊci. W takim przypadku
nale˝y po prostu wymieniç nawierzchni´. Koszty takiej wymiany powi´ksza,
niestety, wysoka op∏ata za sk∏adowanie
odpadów. Tutaj równie˝ nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç zastàpienia nawierzchni
z PCV systemem poliuretanowym.

Renowacja nawierzchni z linoleum
Linoleum jest wyk∏adzinà naturalnà
wykonanà z oleju lnianego wymieszanego z py∏em korkowym
lub màczkà drzewnà, màczkà
wapiennà i kalafonià, dlatego
aby przed∏u˝yç jej trwa∏oÊç
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Poliuretan zamiast parkietu

Porównanie kosztów eksploatacji
Nak∏ady inwestycyjne dla wszystkich
nawierzchni p∏aszczyznowo-elastycznych sà bardzo zbli˝one – wahajà si´
mi´dzy 160-220 z∏/m2, co przy pe∏nowymiarowej hali (np. 44x24 m) daje ró˝nice kosztów rz´du kilkudziesi´ciu tysi´-

pów nawierzchni sportowych w ciàgu
ok. 25 lat; obejmujà one standardowe
czynnoÊci, bez uwzgl´dnienia kosztów
usuwania uszkodzeƒ incydentalnych.
Widaç wyraênie, ˝e nak∏ady te przekraczajà co najmniej dwukrotnie wartoÊç
samej pod∏ogi, z jednym wyjàtkiem: nawierzchni Pulastic.
Zdj´cia archiwum autora
R E K L A M A

(zabezpieczajàc przed wp∏ywem wilgoci)
i zapewniç odpowiednie parametry sportowe (np. poÊlizg), nale˝y zaraz po zainstalowaniu pokryç jà specjalnym Êrodkiem akrylowym. Najlepiej, je˝eli zrobi
to ekipa wykonujàca nawierzchni´.
Linoleum wymaga systematycznego
odnawiania warstwy akrylowej raz, dwa
razy w roku w zale˝noÊci od intensyw-

W salach gimnastycznych i obiektach
wielofunkcyjnych nale˝y przeanalizowaç
mo˝liwoÊç zastàpienia parkietu nawierzchnià poliuretanowà, np. systemem
Pulastic, który jest bardziej odporny na zu˝ycie, nie wymaga ciàg∏ego odnawiania linii, a codzienna piel´gnacja to jedynie mycie ciep∏à wodà z rekomendowanym przez
producenta detergentem.
Pulastic to system nawierzchni, które z jednej strony posiadajà dobre parametry sportowe, sà
m.in. oficjalnà nawierzchnià IHF
(Mi´dzynarodowej Federacji Pi∏ki R´cznej), posiadajà certyfikat
FIBA do gry na drugim i trzecim
poziomie rozgrywek, a z drugiej
zaÊ strony sà nies∏ychanie tanie
w eksploatacji.
W celu zastosowania tej nawierzchni wystarczy usunàç parkiet, naprawiç legary i ca∏oÊç
przykryç p∏ytà OSB lub sklejkà,
na którà nak∏adamy Pulastic.
Dzi´ki temu otrzymujemy równà, g∏adkà i trwa∏à nawierzchni´
sportowà.

cy z∏. Przy kilkumilionowych nak∏adach
na wybudowanie obiektu nie ma to
wielkiego znaczenia. Dodatkowo, dzi´ki
Êrodkom pomocowym, nak∏ady inwestycyjne zmniejszajà si´ o kilkadziesiàt procent. Niestety, na piel´gnacj´ i remonty
dotacji si´ nie otrzyma, ca∏e koszty musi
pokrywaç u˝ytkownik. O wysokoÊci ponoszonych nak∏adów na utrzymanie
i piel´gnacj´ musimy wiedzieç ju˝
w momencie podejmowania decyzji
o wyborze nawierzchni.
Na wykresie pokazano koszty, jakie
ponosi si´ na utrzymanie g∏ównych ty-
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noÊci eksploatacji. Podobnie jak w przypadku nawierzchni z PCV nale˝y cz´sto
odnawiaç linie.

listopad 2007

sportplus 67

