
Pavilhão Gimnodesportivo do Mogadouro 

principais características: 

O pavimento SALIR é modular com o topo plano e 

fechado, estruturado interiormente por losangos 

apoiados em 488 células, com um sistema de fixa-

ção entre placas de 6 encaixes macho/fêmea que 

garantem a “remissão lateral”. É instalado com tela 

de borracha por baixo, o que reduz o ruído e au-

menta a performance. Cumpre a norma EN 14904 e 

está certificado para a prática de andebol, basque-

tebol, voleibol, badmington, ténis, futsal, hóquei 

em patins, patinagem artística, ginástica, aeróbica, 

dança e multiusos. 

instalação: 

Placas modulares de 50 x 50 x 1,2 cm 

6 Encaixes macho-fêmea 

Aplicação sobre madeira, cimento, alcatrão ou 

qualquer piso plano e rígido 

materialidade: 

Produzida em polipropileno copolimero com aditi-

vos anti-UV 

Peso: 962 gr / placa     

Resistência ao fogo: M4 

Planura: 0,0 mm 

Resistência aos solventes: Excelente 

Recetividade à pintura: Boa 

Remissão lateral: Entre 0,0 e 1,2 mm  

Propriedades anti estáticas: Excelentes 

Resistência raios UV: Elevada 

Densidade: 0,9 gr/cm³ (ISO 1183) 

Índice de fluidez: 12 gr/10min (ISO 1133) 

Resistência ao alongamento: 8% (ISO R 527) 

Modulo de flexibilidade: 1400 Mpa (ISO 178)  

Dureza, Rockwell R: 70 pontos (ISO 868) 

Resistência ao impacto: 23ºC - 9 Kj/m² (ISO 180) 

Ponto de amolecimento: 152ºC (Vicat D306/A) 

Coeficiente linear dilatação térmica: 15x10ˉ⁵(cm/

cm)/ºC (DIN 53752) 

Certificação DIN 18032 (part 2): efetuado pelo Otto-

Graf-Institut 

Características químicas: resistente à água; quimi-

camente neutro; resistente aos raios UV 

Manutenção: fácil substituição, caso seja necessário 

Limpeza: manual ou mecânica com sabão neutro 

tela de borracha: 

Borracha PUR / granular reciclada  

Espessura: 4,0 mm 

Fornecimento: rolos de 1,5 x 15 m 

Peso: 2,30 kg/m² 

Características técnicas: alta elasticidade (DIN 18195) 

Temperatura de estabilidade: de -30ºC a +80ºc 

Coeficiente linear dilatação térmica: 23x10ˉ⁵ (cm/

cm)/ºC (DIN 53752) 

Características químicas: resistente à água, quimi-

camente neutro, resistente aos raios UV 

opções: 

Tela de amortecimento de 4 mm 

Pintura para marcação de linhas jogo 

Rampas de acesso 

Rodapé em borracha ou em alumínio 

pavimento SALIR 

Estrada dos Guilhermes — Venda, 2405-036 Maceira, Leiria  _  Tel.: +351 244 772 741  _  Fax: +351 244 772 743 _ e-mail: dem2@dem2.pt _  www.dem2.pt 



Pavilhão Gimnodesportivo do Mogadouro Pavilhão no Porto 

Grupo Recreativo e Cultural de Telhadela, Albergaria-a-Velha Pavilhão Thonon les Bains, França 

Estrada dos Guilhermes — Venda, 2405-036 Maceira, Leiria  _  Tel.: +351 244 772 741  _  Fax: +351 244 772 743 _ e-mail: dem2@dem2.pt _  www.dem2.pt 


