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Πλακάκι από ανακυκλωμένο πλαστικό 
αυτοσυνδεόμενο διαφόρων χρήσεων

RECFLOOR



REC FLOOR

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μικρό βάρος

Ευκολία -
ταχύτητα τοποθέτησης

Υψηλή αποστραγγιστική ισχύ 
χάρη στις 2500 οπές ανά m2

Αντοχή σε χημικές και 
βακτηριακές διαβρώσεις

 ΧΡΗΣΕΙΣ 

• εκθέσεις
• παιδικές χαρές
• Γυμναστήρια
• πισίνες
• αποθήκες
• βιομηχανικά δάπεδα
• βεράντες εστιατορίων
• γκαράζ αυτοκινήτων
• διάδρομοι
• αθλητικές εγκαταστάσεις
• κάμπινγκ
• εκθετήρια

Το REC FLOOR είναι πλάκες από 
ανακυκλωμένο πλαστικό 
αυτοσυνδεόμενο 
διαφόρων χρήσεων

Το REC FL00R είναι ένα πλακάκι που παράγεται από 
ανακυκλωμένο πλαστικό, σχεδιασμένο να δώσει

λύσεις  σε διάφορους τομείς, διαθέτοντας 2.500 
οπές ανά m2 για αποτελεσματική αποστράγγιση
και ένα ιδιαίτερο τρόπο αγκιστρώματος που το 
καθιστά αυτοσυνδεόμενο.
Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι το μικρό βάρος, η 
ευκολία και η ταχύτητα της εγκατάστασης, η ικα-

νότητα αποστράγγισης, η αντίσταση στη γήρανση, η έλλειψη 
ευαισθησίας σε χημικές και βακτηριακές διαβρώσεις και ειδικά η 
μη τοξικότητα που το καθιστούν ένα εξαιρετικά οικολογικό προϊόν. 
Η χρήση του δαπέδου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις περιοχές 
που διατίθενται για ελεύθερο χρόνο και αθλητισμό. Ανταποκρί-
νεται πολύ καλά στις ανάγκες των κέντρων αναψυχής, που φιλο-
ξενούν εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, αγορές, στις οποίες θα πρέπει 
να υφίσταται ένα ισχυρό προσωρινό πάτωμα, αλλά ταυτόχρονα 
εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση. Είναι ιδανικό ως πάτωμα 
κάμπινγκ όπου τοποθετείται μπροστά από 
τροχόσπιτα,αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, σκηνές και δημιουργεί 
μια επίπεδη επιφάνεια ταχείας αποστράγγισης 
αυτοκαθαριζόμενη , εύκολη να αποσυναρμολογηθεί ανά πάσα 
στιγμή.
Σε παιδικές χαρές ή σε γήπεδα βόλεϊ έχει αποδειχτεί λειτουρ-
γικό, ασφαλές και αισθητικά ευχάριστο. Αυτή η πλακόστρωση 
είναι κατάλληλη για την δημιουργία δαπέδων για ντουζιέρες και 
αποδυτήρια στα γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα.
Σε εξωτερικούς χώρους από εστιατόρια, μπαρ και χώρους 
συνάθροισης δημιουργεί ένα πάτωμα ιδανικό για τραπέζια και 
καρέκλες,κατόπιν μπορεί έυκολα  να αποσυναρμολογηθεί με 
την ίδια ευκολία με την οποία τοποθετήθηκε και να 
αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση.
Χάρη στα στιβαρά χαρακτηριστικά και το μικρό βάρος, 
επιτρέπει την κατασκευή μονοπατιών σε κήπους, πισίνες, 
γκαράζ ,αποθήκες, αποστραγγιστικές πλατφόρμες για 
βιομηχανικά πλυντήρια και ως αντιστατικό δάπεδο για τις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



REC FLOOR

 πλακάκια αυτοσυνδεόμενα διαφόρων χρήσεων

Το REC FLOOR έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε επίπεδες αδιάβροχες καλύψεις. 
• Στην περίπτωση όπου η στρώση αδιαβροχοποίησης τοποθετείτε πάνω από την στρώση θερμομόνωσης τότε 

υπάρχει ανάγκη από προστασία φυσικής γήρανσης και φθοράς. Το REC FLOOR εξασφαλίζει την προστασία αυτή 
και ταυτόχρονα επιτρέπει τη συνολική χρήση της επιφάνειας από την άποψη της δυνατότητας βάδισης, χωρίς 
υπερφόρτωση αν ληφθεί υπόψη το μικρό του βάρος.

• Στην κάλυψη ταράτσας που ονομάζεται «ανεστραμμένη» , δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία η στρώση 
μόνωσης φύλλου πολυαιθυλενίου βρίσκεται πάνω από την αδιάβροχη στρώση, το πάτωμα REC FLOOR 
συγκρατεί την φυσική ώθηση άνωσης (πλεύση των υλικών) παράλληλα με την δυνατότητα βάδισης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟ HDPE
ΒΑΡΟΣ ~ 8 kg/m2
ΧΡΩΜΑΤΑ  γκρι, πράσινο, κόκκινο τούβλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κουτί = 12 τεμ / 1 παλέτα = 30
κουτιά (360 τεμ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΩΝ 10 κουτιά x 3 σειρές = 30 κουτιά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΑΣ 90 x 110 x 198 h cm

ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΨΗΣ

στους 23°C: 18-20 MPa 
στους 50 °C: 9-20 MPa 

στους -10°C: 25-30 MPa

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ στους 23°C: J/m 100-150
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
(HDT) στους 455 KPa: 100°C

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ χαμηλή ευφλεκτότητα 
(10-15 mm/1’) (Κλάση 2/3)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Μετά τη δοκιμή για 700 ώρες σε 
συνθήκες W.O.M 65 (εναλλαγή 

του φωτός και βροχής στους 60°C) 
οι εναλλαγές του χρώματος των 

πλακιδίων είναι αμελητέες

40 cm

20 cm

5 cm
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DIDOR HELLAS SA
NEA SANTA KILKIS 61100
Τηλ. +302341064714
Fax +302341064739
info@didor.gr - www.didor.gr




