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 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI SPORTOWEJ 
TETRAPUR ENZ  w tym przepuszczalnej  ENZII  oraz nieprzepuszczalnej ENZN 
 

Nawierzchnia sportowa TETRAPUR ENZ II, ENZ IIN przeznaczona jest do 
zastosowao zarówno amatorskich jak i dla profesjonalistów. Znajduje szerokie 
zastosowanie na bieżniach lekkoatletycznych, boiskach szkolnych oraz innych 
obiektach wielofunkcyjnych o charakterze sportowym. 

  
ZASADY KONSERWACJI NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ: 
  
1. Opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia zalegające na boiskach 
należy, przed przystąpieniem do prowadzenia zajęd sportowo-rekreacyjnych 
usunąd ręcznie, zmieśd lub przy użyciu dmuchawy powietrznej, niewskazane 
jest używanie do tego celu narzędzi mechanicznych, ostrych szczotek itp.  

2. Nie należy dopuszczad do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, 
który powoduje szybsze niż zakładane jej zużycie.  

3. Należy unikad zabrudzenia nawierzchni olejem, emulsją asfaltowa oraz 
innymi środkami chemicznymi (nawozy, środki ochrony roślin) powodującymi 
odbarwianie nawierzchni.  

4. Należy dbad aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne obce 
twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodowad 
mechaniczne uszkodzenie nawierzchni.  

5. W celu uniknięcia możliwości zalegania „ciał” obcych na nawierzchni 
poliuretanowej Użytkownik/Administrator Obiektu powinien nie rzadziej niż raz 
w tygodniu przeprowadzad przegląd nawierzchni.  

6. W przypadku zabrudzeo wnikających w głąb porów nawierzchnię należy 
czyścid wodą pod ciśnieniem. 
  
ZASADY KORZYSTANIA Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
 
1. Wymagane i dopuszczalne jest tylko obuwie sportowe bez lanych lub 
wkręcanych korków oraz kolce lekkoatletyczne. Zabronione jest użytkowanie 
nawierzchni w obuwiu w korkach piłkarskich, obuwiu o podeszwie innej niż 
płaska (obcasy, blaszki, gwoździe) lub obuwiu o twardych, ostrych krawędziach.  
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2. Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urządzeo typu: podium, podłoga 
taneczna, ławki, krzesła, stoły oraz inne przedmioty mogące wywierad duże 
naciski jednostkowe, jest zabronione.  

3. Malowanie na nawierzchni linii lub znakowanie jej plastrami jest zabronione.  

4. Nie należy ustawiad bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o 
ostrych krawędziach.  

5. Zakazuje się wjazdu na nawierzchnię poliuretanową łyżworolkami, wrotkami, 
deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi z 
wyłączeniem specjalistycznych pojazdów do konserwacji i czyszczenia, których 
nacisk jednostkowy na koło nie przekracza 500kg.  
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