
                                                    

 
 

 

  

Especificações Técnicas Revestimento Esportivo Interno I-32 

 O Piso Modulare Esporte Interno I-32 exige que a base (contrapiso) esteja, firme, seco e 

nivelado. 

Piso Modulare Esporte Interno 300mm x 300mm x 15mm, injetado em placas modulares 

intercambiáveis com apoio em pinos flutuante em polímero polipropileno de alto-impacto com 

aditivos AO (Antioxidante) UV (Ultravioleta) reduzindo a temperatura do revestimento causada 

pelos raios solares e protegendo o revestimento modular contra perda das cores por anos. 

Tecnologia 30 Amortecedores em Pino Cilíndrico de Borracha Elastômeros Termoplásticos 

certificados em normas internacionais ASTM D792, ASTM D2240, ASTM D412, para absorção 

de impacto, trazendo alívio a articulações do esportista, diminuindo lesões ósseas e corporal e 

aumentando o rendimento esportivo. 

Tecnologia antiderrapante que auxilia a tração do esportista auxiliando o desempenho esportivo, 

desenho inovador na placa com micro furos para proteção acústica, isentando de barulhos na 

hora da pratica esportiva e auxiliando no escoamento de goteiras em ginásios. 

Tecnologia inovador de encaixes, com 20 encaixes laterais sendo 10 encaixes macho e 10 

encaixes fêmea os encaixes conta com junta de dilatação permitindo sua expansão ou contração, 

devido à temperatura ambiente o que mantém a integridade de nivelamento do revestimento em 

qualquer clima por anos, os 06 encaixes macho conta com Amortecedores em Pino Cilíndrico de 

Borracha Elastômeros Termoplásticos acoplado auxiliando o amortecimento de impacto. 

Tecnologia antifurto Basifixa conta com fixação das placas com 04 parafusos escondidos evitando 

o desencaixes das placas em área pública, com dispositivo exclusivo com patente requerida. 

Produto certificado nas normas internacionais: DIN ISO 4649-2006; ASTM D638/2010; ASTM 

D256-2010; ABNT NBR BN 300-3 – 2004; ASTM G154 – 06; ASTM D2244-11; ASTM D638/2010; 

ASTM D256-2010; ABNT NBR 16071-3:2012; NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: 

IN/018/DAT/CBMSC; ABNT NBR 11300 (MB 3219) / 1990 e NBR 8221 

10 ANOS DE GARANTIA: Estrutura do Piso, Cor e Borracha de Amortecimento, carga por 

m2: 1.000 kg, Temperatura: variam + 80c° a - 40c° 



                                                    

 
 

 

A MODULARE BRASIL chega com uma nova tendência de consumo 

colaborativo e suas práticas sustentáveis, baseado nos conceitos de ajuda 

mútua e responsabilidade socioambiental, o consumo consciente é tido 

como uma prática sustentável já que permite o reaproveitamento do produto 

para a mesma ou outra finalidade. 

Como funciona? 

A qualquer momento que o nosso cliente quiser fazer a troca dos 

revestimentos da MODULARE BRASIL a empresa recebe como parte de 

pagamento o revestimento usado para aquisição de um novo produto 

Modulare Brasil 
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