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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙZΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μέγεθος & Χρώμα 

Τα ανακυκλωμένα δάπεδα ασφαλείας, όπως και άλλα προϊόντα που κατασκευάζονται από 

ανακυκλωμένα υλικά, δεν είναι πανομοιότυπα , γι’ αυτό και μπορεί να προκύψουν μικρές 

διαφορές μεταξύ χρωμάτων ή μεγεθών. Αυτές οι διαφορές μπορεί να προκύψουν ακόμα και 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης. Εάν τα δάπεδα ασφαλείας εκτίθενται σε άμεσο 

ηλιακό φως, κάποιοι κίτρινοι λεκέδες είναι πιθανό να εμφανιστούν. Αυτό προκαλείται διότι 

στην παραγωγική διαδικασία γίνεται η χρήση πολυουρεθάνης. Οι λεκέδες είναι πιθανό να 

εξαφανιστούν εντελώς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 

Λόγω της φύσης του ελαστικού, το υλικό ενδέχεται να συστέλλεται ή να διαστέλλεται. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε μία διαφορά 1% - 1,5% στο μέγεθος ή στο πάχος των δαπέδων. Τα 

προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα ελαστικά (SRB) και χρωστική ουσία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Όπως και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή παιδότοπων ( π.χ. 

σκυρόδεμα, χαλίκι, πλαστικό ή μέταλλο) τα δάπεδα ασφαλείας μπορεί να να αυξήσουν την 

θερμοκρασία τους σε ηλιόλουστο καιρό. Γι’ αυτό τα παιδιά που παίζουν στην παιδική χαρά 

πρέπει πάντα να φορούν κατάλληλα υποδήματα. 

Ασφάλεια στην παιδική χαρά 

Με τη βοήθεια των δαπέδων ασφαλείας μπορείτε να κατασκευάσετε ένα μακράς διάρκειας 

προστατευτικό δάπεδο για την ασφάλεια των παιδιών σας. 

Εάν δεν θα θέλατε να τοποθετήσετε δάπεδο ασφαλείας σε ολόκληρη την παιδική χαρά, η 

συμβουλή μας είναι να εγκαταστήσετε το προστατευτικό δάπεδο στα σημεία όπου είναι 

απολύτως απαραίτητο. Τέτοια σημεία είναι τα άκρα από τις τσουλήθρες, σημεία κάτω από 

τις κούνιες ( και γενικότερα σε χώρους η κάτω από εξαρτήματα – κατασκευές που κρέμονται 

– αιωρούνται τα παιδιά). Σε άλλα σημεία της παιδικής χαράς μπορείτε να τοποθετήσετε 

ακόμη και γρασίδι/χλοοτάπητα ή άμμο. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδία μπορούν να παίξουν 

με ασφάλεια στην παιδική χαρά. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ονομασία: Αντικραδασμικό πλακίδιο καουτσούκ.

• Πρώτη ύλη: Ανακυκλώσιμοι κόκκοι ελαστικού(SBR), πολυουρεθάνη, χρωστικά.

• Επιβλαβή υλικά: Δεν περιλαμβάνονται. 
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 Διαθέσιμα χρώματα: Πράσινο.

 Διάσταση: 50 x 50εκ

 Πάχος: 2εκ., 3εκ., 4εκ.,

 Ακρίβεια Διαστάσεων : +/- 1t, 5%

 Σκληρότητα επιφάνειας : 50-70 Shore A* (μέθοδος δυναμικής σκληρομέτρισης )

 Αντοχή σε Εφελκυσμό: 3-1 Mpa

 Θερμοκρασία Ανάφλεξης: 38871 °

 Επίπεδο προστασίας κατά της ανάφλεξης: Μέτρια εύφλεκτο, επίπεδο προστασίας κατά
της ανάφλεξης: “D”

 Τα άνωθεν στοιχεία δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα Δεδομένα Ασφαλείας των Υλικών
που δόθηκαν από τον κατασκευαστή της πρώτης ύλης και από δοκιμές που έγιναν στα
προϊόντα.

 *Με τη μέθοδο Shore καθορίζεται η σκληρότητα από το ύψος αναπηδήσεως μικρής σφύρας διαμέτρου 6.5 mm από
ύψος 20 mm, η οποία καταλήγει σε μικρή αδαμάντινη αιχμή και πέφτει ελεύθερα στο προς εξέταση δοκίμιο. Το 
ύψος αναπήδησης μετριέται σε κλίμακα 146 υποδιαιρέσεων. Επειδή το αποτύπωμα είναι πολύ μικρό, 
χρησιμοποιείται σε έτοιμα κομμάτια, αλλά τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του
δοκιμίου και το είδος στήριξης. Επομένως το δοκίμιο πρέπει να στηρίζεται κατάλληλα, ώστε να μην επηρεάζεται η 
μέτρηση. Με τη μέθοδο Shore είναι δυνατόν να καθοριστεί πλήρως το μέτρο ελαστικότητας του υλικού Όπου S είναι 
η σκληρότητα στην κλίμακα Shore.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προετοιμασία 
Τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να προστατευθούν από ακραίες καιρικές συνθήκες και φυσική 
καταστροφή πριν και κατά την τοποθέτηση και κατά τη διάρκεια που στεγνώνει η κόλλα. Εάν 
τα δάπεδα ασφαλείας τοποθετούνται με τη βοήθεια κόλλας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα 
διατηρηθούν μακριά από υγρασία για τουλάχιστον 12 ώρες. 

Σχετικά με τη βάση 

 Όλες οι εγκαταστάσεις της παιδικής χαράς, τσουλήθρες, τραμπάλες, κούνιες, κλπ.
πρέπει να είναι τοποθετημένα πριν από την εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας.

 Η βάση πρέπει να είναι εντελώς στεγνή( στην περίπτωση βάσης σκυροδέματος
συνιστάται να παρέλθουν τουλάχιστον 10 ημέρες).

 Η απορροή των υδάτων είναι σημαντική. Τουλάχιστον 2% κλίση είναι απαραίτητη.

 Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς λακκούβες και εξογκώματα.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
- Δε συνίσταται να χρησιμοποιούνται κόλλες με βάση το πετρέλαιο.
- Εάν η βάση είναι αρκετά παλιά, όλες οι λακκούβες, τα εξογκώματα και οι ρωγμές πρέπει

να γεμισθούν ή να εξομαλυνθούν. Η επιφάνεια της βάσης πρέπει να είναι καθαρή χωρίς
σκόνη ή υγρά.
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- Συνίσταται να ξεκινήσετε την εγκατάσταση των πλακιδίων από μία εκ των γωνιών. Αυτό
μπορεί να μειώσει απώλειες των πλακιδίων (κοψίματα).

- Όταν κολληθούν τα πλακίδια στη βάση, η κόλλα πρέπει να τοποθετηθεί μόνο πάνω στις
τέσσερις γωνίες από κάθε πλακίδιο. Μην βάλετε κόλλα πάνω σε ολόκληρη την κάτω
επιφάνεια των πλακιδίων, γιατί αυτό μπορεί να εμποδίσει την απορροή των υδάτων και
να οδηγήσει σε παραμόρφωση των πλακιδίων. Επίσης, τα πλακίδια μπορούν να κολληθούν
και μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να βάλετε κόλλα πάνω στις πλευρές κάθε
πλακιδίου.

ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΛΙΚΙ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
Τα δάπεδα ασφαλείας μπορούν επίσης να τοποθετηθούν πάνω σε επιφάνεια από άσφαλτο ή 
χαλίκι. Το ύψος της πτώσης είναι υπολογισμένο με βάση από σκυρόδεμα.  
Κατά την εγκατάσταση των πλακιδίων σε τέτοιες επιφάνειες το ύψος πτώσης πιθανόν να είναι 
μικρότερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα πετραδάκια από το χαλίκι μπορεί να γεμίσουν 
το πίσω μέρος των πλακιδίων.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Ως πρώτο βήμα, προετοιμάζουμε τη βάση. Η βάση πρέπει να κατασκευαστεί από 0/35 mm 
θρυμματισμένο χαλίκι ή βότσαλο και το πάχος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10-20 cm, 
ανάλογα με το αναμενόμενο φορτίο. 
Μετά τη δημιουργία της βάσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα παχύ στρώμα άμμου 2-4 cm 
πάνω από το χαλίκι. Αυτό είναι σημαντικό για τη συμπίεση. Αυτή η στρώση άμμου με τη 
συμπίεση θα συρρικνωθεί. 
Όταν είναι έτοιμο το δάπεδο πρέπει να συμπιεστεί και πάλι με τη βοήθεια πρέσας. 
Καλό είναι στο τελείωμα να σχηματιστεί μπορντούρα περιμετρικά από ξύλο η από κομμάτια 
του δαπέδου για να είναι πιο σταθερό. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Η εταιρία SHOWOOD αναλαμβάνει την εγγύηση για τα δάπεδα ασφαλείας για 1 έτος, η  οποία 

υπολογίζεται από την ημέρα  αγοράς του προϊόντος και εφόσον  εφαρμόστηκαν εντός των 

εγχώριων συνθηκών.  

Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές ή προβλήματα όπως: 

 Λάθος εγκατάσταση ή συντήρηση των προϊόντων.

 Το ξεθώριασμα του χρώματος λόγω μόνιμης έκθεσης στο φως  του ήλιου . Είναι φυσικό

φαινόμενο.
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 Διαφορές αποχρώσεων των χρωμάτων δεν είναι μέρος της εγγύησης, διότι προέρχεται

από ανακυκλώσιμα υλικά.

 Η χρήση των όξινων, καυστικών , χλωριούχων ουσιών, ή καθαριστικά υλικά κλπ.

 Τη χρήση κόλλας  με βάση το πετρέλαιο.

 Γδαρσίματα ή  αλλαγές των χρωμάτων κατά τη χρήση.

 Ζημίες που προκαλούνται από τα παράσιτα.

 Αμέλεια, λάθος  χρήση, εκούσια ή ακούσια κατάχρηση ή βανδαλισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ! Για να είναι έγκυρη η εγγύηση, να προσκομίζεται το δελτίο 

αγοράς (απόδειξη η τιμολόγιο). 

 Η εγγύηση περιλαμβάνει αντικατάσταση ή διόρθωση μόνο του συγκεκριμένου υλικού.

Πρόσθετες δαπάνες (π.χ. αφαίρεση κατεστραμμένου δαπέδου, μεταφορά,

εγκατάσταση νέων δαπέδων) ΔΕΝ περιλαμβάνεται.

 Τα ανακυκλωμένα δάπεδα ασφαλείας , όπως και άλλα προϊόντα, που κατασκευάζονται

από ανακυκλωμένα υλικά, δεν είναι πανομοιότυπα. Θέτουμε πρότυπα όσο το δυνατόν

υψηλότερα ωστόσο, μικρές διαφορές μεταξύ χρωμάτων ή  μεγεθών μπορούν να

προκύψουν.

 Επιπρόσθετα,  λόγω της φύσης του ελαστικού, το υλικό μπορεί να συστέλλεται η να

διαστέλλεται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κακή χρήση ή την λάθος 

εγκατάσταση των προϊόντων. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Συμβουλές για να διατηρηθούν τα δάπεδα ασφαλείας στην καλύτερη κατάσταση για πολύ 
καιρό! 

Μηνιαίος καθαρισμός: Πλύνετε με μάνικα τα δάπεδα για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις. Εάν 
χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης, η μέγιστη πίεση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 100 bar και κρατήστε το στόμιο του σωλήνα τουλάχιστον 30 εκ. πάνω από το 
δάπεδο. Αυτό το είδος  γενικού καθαρισμού μπορεί να επαναληφθεί μηνιαίως ή και ακόμα πιο 
συχνά. 
Αφαίρεση λεκέδων : Αν οι λεκέδες παραμένουν , χρησιμοποιήστε ήπια καθαριστικά στην υγρή 
επιφάνεια. Εάν είναι απαραίτητο, μια μαλακή βούρτσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί. 
Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αν χρειαστεί. 
Ολοκλήρωση καθαρισμού: Όταν είστε έτοιμοι, ξεπλύνετε το δάπεδο και πάλι με καθαρό νερό. 
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Tips 
Κάντε τον καθαρισμό κατά τις πρωινές ή τις βραδινές ώρες, διαφορετικά ο ήλιος θα στεγνώσει 
το νερό και το καθαριστικό και υπάρχει η πιθανότητα λεκέδων. 

• Η επιφάνεια πρέπει να είναι υγρή πριν από τη χρήση απορρυπαντικού.

• Οι λεκέδες είναι ευκολότερο να καθαριστούν τη στιγμή του ατυχήματος. Υπάρχουν 
κάποια υλικά που μπορεί να εισχωρήσουν τόσο βαθιά στο δάπεδο, που να μην 
μπορούν να αφαιρεθούν.

• Μερικοί λεκέδες μπορεί να παραμείνουν, ακόμα και αν ολοκληρώσετε όλα τα 
παραπάνω βήματα. 

Προτεινόμενος εξοπλισμός καθαρισμού : 

 Ήπιο καθαριστικό

 Μπουκάλι ψεκασμού

 Ψεκαστήρα κήπου (5l)

 Μαλακή βούρτσα (25 cm)

 Mάνικα

 Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

Σημαντική διευκρίνηση! 
Τα ακόλουθα υλικά μπορεί να βλάψουν το προστατευτικό δάπεδό σας: 

 Απολυμαντικά

 Λευκαντικά

 Βενζίνη

 Πετρέλαιο

 Λιπαντικό

 Οξέα

 Οργανικοί διαλύτες

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βούρτσες με σύρμα ή άλλη σκληρή επιφάνεια βουρτσίσματος. 

Με τις παραπάνω συμβουλές μπορείτε να εξασφαλίστε τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το 
δάπεδο ασφαλείας σας. Εάν προκύψουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις , παρακαλούμε  
επικοινωνήστε μαζί μας. 
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