LIFE FLOOR – FAQ / Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Life Floor?
Life Floor to piankowo-gumowa płytka zaprojektowana po to aby zapewnić bezpieczne
poruszanie się po obiektach basenowych.

Dlaczego Life Floor jest najlepszym rozwiązaniem dla basenów?
Life Floor łączy w sobie bezpieczeństwo, komfort, design i wytrzymałość.
Dzięki temu jest najlepszą na świecie powierzchnią dedykowaną basenom.

Bezpieczeństwo: Płytki charakteryzuje najlepsza przyczepność spośród wszystkich
dostępnych na świecie rozwiązań dla nawierzchni. Najwyższej klasy przyczepność
utrzymana jest nawet wtedy, gdy są mokre.

Komfort: Miękkie płytki redukują zmęczenie i amortyzują upadki. Nasze płytki
o grubości 3/8" charakteryzują się krytyczną wysokością upadku 1 stopy.
Design: Rozbudowana paleta kolorów i konstrukcja modułowa umożliwiają dostosowanie wyglądu produktu do najbardziej wymagających projektów.

Wytrzymałość: Płytki Life Floor wykonane w technologii RepelCell™, dzięki czemu
są odporne na wodę, brud i odłamki. Co ważne: czyszczenie i konserwacja płytek
Life Floor są znacznie łatwiejsze w porównaniu do innych powierzchni. Cechy te
gwarantowane są przez cały okres użytkowania płytek.

Gdzie używane są płytki Life Floor?
Płytkami Life Floor najczęściej pokrywa się powierzchnie podłóg wokół basenów, natrysków, szatni oraz pryszniców.

Która płytka Life Floor pasuje do mojego otoczenia?
Nasz zespół pomoże Ci wybrać fakturę, grubość i wygląd, które będą najlepiej pasować
do Twojego obiektu. Płytki Life Floor o najwyższej dostępnej antypoślizgowości
polecamy dla obszarów o dużej aktywności oraz dla pochyłych powierzchni i terenów,

strona 1 z 5

gdzie antypoślizgowość jest kwestią najważniejszą (np. brodziki). Zalecamy również minimalną grubość 3/8" dla obszarów wysokiej aktywności w celu zapewnienia
najwyższej klasy amortyzacji przy ewentualnym upadku.

Jaka gwarancja udzielana jest na Life Floor?
Płytki 3/8” otrzymują 5-letnią gwarancję. Na płytki 3/16” przyznawana jest 3-letnia gwarancja. Warto pamiętać, że przy instalacji na obszarach intensywnie uczęszczanych (ponad
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Jaki jest czas realizacji nowych zamówień?
Produkty z oferty wysyłane są w ciągu dwóch tygodni, gdyż są dostępne w magazynie.
Czas realizacji zamówień indywidualnych wacha się od 30 do 45 dni. W niektórych przypadkach czas realizacji może zostać skrócony za dodatkową opłatą.

Czy woda nie przedostanie się pomiędzy płytki?
W skrócie: Jest to mało prawdopodobne, ale nawet jeśli woda przedostanie się między
płytki, nie stanowi to problemu. Dotychczas Life Floor nie doświadczył żadnego tego typu
incydentu po montażu.
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wykorzystywać łączenia jako drogę do odpływu lub osiąść w nich tymczasowo,
aby wyparować. Przy instalacjach wewnętrznych zalecamy rutynowe czyszczenie
w celu usunięcia wody, zanim zatęchnie. Na zewnątrz woda zwykle wyparowuje zanim
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natychmiastowe i stałe wiązanie zapobiegające przedostawaniu się wody pod płytki.

Czy mogę myć Life Floor ciśnieniowo?
Okazjonalnie płytki Life Floor mogą być myte ciśnieniowo. Taki zabieg stosuje
się najczęściej w celu oczyszczenia szczelin między płytkami lub w celu usunięcia środków
czyszczących
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3.) Utrzymanie ciśnienia wody na poziomie 1200 PSI lub mniejszym.
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Czy Life Floor dostępne jest w rolkach?
Nie. Płytki Life Floor są płytkami o wymiarze 60,96 x 60,96 cm. Płytki te mogą być
indywidualnie przycięte do mniejszego rozmiaru, jeśli jest to potrzebne. Przy montażu pojedyncze
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Indywidualne płytki mogą również być zdejmowane i kładzione ponownie w przypadku
konieczności

prac

konserwacyjnych,

co

daje

obiektowi

większą

swobodę.

Czy krawędzie podłoża z Life Floor stanowią ryzyko potknięcia?
Life Floor oferuje paski przejściowe dla płytek 3/8” i grubszych. Paski mają wymiary 3” na
2’- 0” i zapewniają płynne połączenie istniejącej podłogi z nawierzchnią Life Floor. Ponadto instalator może wyciąć krawędzie Life Floor w celu zapewnienia lepszego wykończenia.

Jaki jest współczynnik tarcia Life Floor?
Współczynnik tarcia mierzony wg ASTM C1028 wynosi .92. Life Floor osiąga również najwyższą możliwą ocenę w przypadku zastosowania innych metod testowych. Możesz być
pewien świetnych parametrów Life Floor w warunkach mokrych.

Jak zachowuje się Life Floor w klimacie skrajnie gorącym lub zimnym?
Life Floor stosowane jest w realizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych i na całym
świecie, gdzie zachowuje swoje parametry w temperaturach od -5°C do 50°C.
Produkt działa dobrze we wszystkich klimatach. W przypadku mocowania za pomocą
kleju kontaktowego, płytki rozszerzają się i kurczą wraz z betonową warstwą nośną.

Czy płytki Life Floor nagrzewają się?
Płytki mogą nagrzać się w bezpośrednim świetle słonecznym bez kontaktu z wodą, podobnie do betonu. W takich sytuacjach zalecamy użycie jaśniejszych kolorów.
Mimo to w obszarach stale mokrych (obszary natrysków, płytkie wejścia do basenów)
płytki nie osiągają wysokich temperatur.
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Jak Life Floor radzi sobie w słonej wodzie?
Technologia produkcji RepelCell™ pozwala na użytkowanie Life Floor zarówno
w wodzie słonej, chlorowanej i nieoczyszczonej. Woda słona nie powoduje erozji płytek
Life Floor.

Co się stanie, jeśli dzieci będą próbować oderwać płytki?
Wiązanie płytek Life Floor do betonu jest wyjątkowo mocne. Osoba dorosła zwykle potrzebuje narzędzi do oderwania płytki od podłoża.

Jakiego rodzaju obuwie można nosić na Life Floor?
Trampki i inne rodzaje obuwia zwykle nie są w stanie uszkodzić płytek Life Floor, lecz na
obszarach częstego ruchu, przemieszczanie się w obuwiu może przyspieszyć zużycie. Buty
na wysokich obcasach mogą powodować wgniecenia w Life Floor, jednak tego typu
odciski zwykle nie są widoczne z wysokości oczu i nie wpływają negatywnie
na właściwości płytek.

Czy ciężkie przedmioty mogą uszkodzić Life Floor?
Ciężkie przedmioty mogą pozostawić wgłębienia na powierzchni płytek. W zależności od
wagi

i
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pozostawionego

przedmiotu,

zniekształcone

miejsce

powinno

z czasem powrócić do pierwotnego kształtu.

Czy na Life Floor można jeździć rowerem?
Opony rowerowe nie powinny uszkodzić płytek Life Floor. Mimo tego klienci powinni być
świadomi, iż wpadnięcie rowerem w poślizg, kładzenie roweru na boku lub ciągnięcie go
po podłożu może powodować uszkodzenie płytek np. przez pedały lub inne ostre, wystające elementy roweru.

Czy Life Floor moze stracić kolor?
Tak i nie. Powodem blaknięcia materiałów jest utlenianie, do którego przyczyniają się
związki chemiczne w basenach, jak i promieniowanie UV. Płytki Life Floor zaprojektowane
są pod kątem możliwie najwyższej odporności chemicznej. Należy pamiętać, że produkt
nie jest w pełni odporny chemicznie. W celu ograniczenia potencjalnego utleniania Life
Floor i innych materiałów używanych w basenie, Operatorzy powinni utrzymywać bilans
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chemiczny basenu możliwie najbliżej specyfikacji w Standardzie ANSI/APSP11 2009 dot.
Jakości Wody w Basenach Publicznych i Ośrodkach Spa.

Mój obiekt jest silnie nasłoneczniony, czy mogę używać Life Floor na
zewnątrz?

Life Floor to produkt wysoce odporny na promienie UV, lecz tak jak wszystko nie jest całkowicie odporny. Trwałość Life Floor w Twoim obiekcie zależeć będzie od tego, jak bardzo płytki narażone będą na warunki atmosferyczne oraz tego, na jakiej pozycji Twój
obszar widnieje na Indeksie UV Światowej Organizacji Zdrowia.
Life Floor objęte jest 2-letnią gwarancją w przypadku obszarów o skrajnym poziomie promieniowania

UV.

Narażenie

na

promieniowanie

UV

definiowane

jest

jako

przebywanie przez ponad 90 dni w kategorii „skrajnej” zgodnie z definicją Indeksu UV
Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu całego roku.

Jakie problemy nie są objęte gwarancją Life Floor?

Płytki Life Floor o grubości 3/8" w normalnych warunkach natężenia ruchu objęte
są pięcioletnią gwarancją (więcej szczegółów można znaleźć w warunkach sprzedaży).
Gwarancja Life Floor nie obejmuje: uszkodzenia spowodowane przez wysokie obcasy,
kontaktu z ostrymi przedmiotami takimi, jak noże, nożyczki, krawędzie metalowe,
kontakt ze źródłami ciepła (iskry, papierosy, gorące płyny), kontaktu z ciężkimi maszynami

i/lub

długotrwały

kontakt

z

niebezpiecznymi

związkami

chemicznymi,

np. rozpuszczalnikami lub kwasami.
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