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Technische Gegevens  
Inzetbaarheid Onbeperkt 
Dikte (EN 428)1,5mm +/- 10% 
Gewicht 2050g/m2 
Opslag Staand of hangend 
Brandvertragend Conform getest als vloerbekleding Bfl-s1 
Rollengte 20m en 30m (tevens op maat leverbaar 
Baanbreedte Ca. 1,50 meter 
Kern Karton ø110mm 
Materiaal 100% gerecycleerd materiaal ontstaan bij 

productie van Sportvloeren 
Kleur Zwart/antraciet 
  
Eigenschappen Toepassing 
Anti-Slip eigenschappen reliëf bovenzijde Sportvloeren/Sportzalen 
Vochtdicht (mits naden worden getaped) Laminaat, Linoleum, Tegels 
Schokdempend Betonvloer, PVC-Vloer enz… 
Niet Zelfklevend Harde/droge vloeren, 
Herbruikbaar en duurzaam  
Bestand tegen verdunde zuren, basen vet, 
olie en reinigingsmiddelen m.u.v. 
vinyloplosmiddel  
Eenvoudig te reinigen  
  
Normen  
Tolerantie >10% op alle waarden 
Aanvullende opmerking(en) Bij gebruik is een praktijktest vereist. 
Verwerking 
Aanbrengen op een schone, 100% droge, stof-en vetvrije ondergrond. 
Opslag 
Staand of hangend, bij een temperatuur van max 21˚C en een luchtvochtigheid van max 
50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht. 

 

 

Disclaimer 
De vermelde data zijn uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te 
testen of contact met ons op te nemen. Aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade in de breedste zin van 
het woord als gevolg van het gebruik van dit product wordt volledig van de hand gewezen. Wij adviseren om het 
toegepaste product regelmatig na te lopen en te evalueren op blijvende geschiktheid. 
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Taraflex Bateco | FR 
Met een Taraflex Bateco-afdekvloer beschermt u uw vloer optimaal tegen (tijdelijk) intensief 
loopverkeer en/of zware belasting.  

Veel (sport-)vloeren worden geïnstalleerd op locaties die multifunctioneel worden gebruikt. 
Een gymzaal of sportaccommodatie is immers ook een ideale locatie voor een concert, 
toneelvoorstelling, rommelmarkt of ieder andere overdekt, kortdurend publieksevenement.  

Met het hoogwaardige Taraflex Bateco-systeem bieden wij u een optimale oplossing.  

Keer op keer beschermd!  

Taraflex Bateco beschermt uw vloer, keer op keer. De mobiele vloermatten zijn eenvoudig te 
installeren, van rand tot rand in de ruimte. Na gebruik is de beschermvloer eenvoudig te 
reinigen en snel op te ruimen. De Taraflex Bateco-vloermatten zijn ijzersterk en vormvast. Ze 
zijn bij een volgend event dan ook moeiteloos opnieuw te gebruiken.  

Milieuvriendelijke Oplossing 
 
Geselecteerde en veilige grondstoffen 

• Geen zware metalen, geen oplosmiddelen, geen formaldehyde. 
• Geen stoffen die mogelijk onderworpen zijn aan de REACH* beperkingen. 

 
Binnen luchtkwaliteit 

• TVOC (Vluchtige Organische Stoffen) < 10 µg/m³ voor homogene producten 
en emissies van < 100 µg/m³ na 28 dagen voor alle andere producten, volgens 
de Europese Norm 

• Voldoet aan de Duitse AgBB norm en de Amerikaanse Floorscore. 
 
Recycling 

• Materiaal 100% recyclebaar 
• Mogelijkheid tot het terugnemen en hergebruiken van schoon snijafval dat ontstaat 

tijdens de installatie en het terughalen en recyclen van de vloerbedekking aan het 
einde van de productlevenscyclus. 

 
Ecologische voetafdruk 

• Gerflor productiefabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd. Gerflor engageert zich 
om zijn milieuprestaties voortdurend te verbeteren inzake afvalvermindering, 
bescherming van de lucht, besparingen van water en energie. 

• Ecologisch ontworpen producten: verminderde impact op het milieu tijdens hun 
hele levenscyclus 

• EPD (Verklaring van Milieuvriendelijke Producten) beschikbaar voor alle 
producten in de virtual library 

• De fabrikant levert een bijdrage aan een internationaal erkend groene gebouwen 
certificeringsysteem: LEED, HQE en BREEAM 

Disclaimer 
De vermelde data zijn uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te 
testen of contact met ons op te nemen. Aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade in de breedste zin van 
het woord als gevolg van het gebruik van dit product wordt volledig van de hand gewezen. Wij adviseren om het 
toegepaste product regelmatig na te lopen en te evalueren op blijvende geschiktheid. 


