
Použitie

uvedenému dochádza nárazom strely na pancierovú platňu inštalovanú za balistickým ochranným panelom po jeho priestrele. Balistický ochranný panel 

vďaka zadnému rastrovaniu umožňuje fragmentom roztrieštených striel samovoľný pád do spodnej časti balistickej steny čím umožňuje údržbu a 

udržiavanie funkčných vlastností balistickej steny. Zvolená frakcia gumového granulátu v kombinácií s geometriou zadného profilovania balistického 

ochranného gumového panelu prispieva k hluku tlmiacim vlastnostiam  takéhoto ochranného riešenia kovovej balistickej steny a umožňuje širšiu variabilitu 
jeho kotvenia. Materiálové zloženie umožňuje použitie tohto panelu ako v interiéri, tak aj v exteriéri strelníc.

Balistické ochranné gumové panely je možné natierať polyuretánovými alebo akrylátovými farbami.

Vybrané technické parametre nami vyrábaných výrobkov

rozmer funkčnej plochy 500x500 mm; prekrytie falcu 30 mm  hrúbka 80 mm s profilovaním do  20mm

b2 sa obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe

b4 osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť, alebo mohli byť zachránené iným spôsobom

reakcia na oheň (STN ISO 1195-2; STN EN 13238, klasifikácia podľa STN EN 13501-1+A1) trieda Efl

chemická odolnosť (proti 10% HCL NaOH, etanolu) chemický odolný trvalá deformácia v tlaku ≤ 50 %

stálosť rozmerov   max. ± 0,5% objemová hmotnosť 820 - 1 050 kg/m³

ťažnosť  ≥ 50 % nasiakavosť po 7 dňoch ≤ 3%

odrazová pružnosť ≥ 40 % pevnosť v ťahu ≥ 1MPa

tvrdosť  Shore A v závislosti od typu 40- 50 °Sh A odolnosť voči oteru ≤ 185 mm³

koeficient šmykového trenia ≥ 0,3 medza teploty krehnutia nižšia ako -50°C

tolerancia jednotkovej hmotnosti rovnakého typu  +/- 2% presnosť rozmerov  +/- 1%

Zloženie:

Gumový granulát jednodruhový z opotrebovaných pneumatík SBR, alebo  s prídavkom  farebného granulátu EPDM podľa požadovaného farebného 

odtieňa. Proces studenej vulkanizácie pri výrobnom proces zabezpečuje  polyuretánové lepidlo vo variante s, alebo bez farebného pigmentu.

Kvalita-systém riadenia kvality

Kvalita výroby je riadená  systémom kvality, procesy  sú certifikované a zodpovedajú ISO 9001a ISO 14001.

Vzťahujúce sa legislatívne ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia, životného prostredia, hygieny práce a ekológie

Zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Zákon č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

Zákon č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsob skladovania

Čistenie a udržiavanie

Mechanické, alebo chemické poškodenie gumového povrchu ochranného panelu má vplyv na jeho vlastnosti,  funkčnosť, životnosť a stabilitu preto je

potrebné aplikácie balistických ochranných panelov pravidelne kontrolovať a v prípade potreby vymeniť poškodené diely za nové s rovnakými 

charakteristikami, ako pôvodne použité.

Faktory, ktoré môžu ovplyvniť životnosť výrobku:

* chemické znečistenie, alebo dlhodobé vystavovanie výrobku vplyvu ropných látok, ako aj posypová soľ.

* mechanické poškodenie .

* extrémne poveternostné podmienky v mieste aplikácie (obsah soli vo vzduchu, obsah prachu vo vzduchu, častá frekvencia striedania 

vysokej expozície UV žiarenia v oblasti a pod.)

Technický list

Výrobok z recyklovanej gumy

BALISTICKÝ OCHRANNÝ GUMOVÝ  PANEL

Výrobok je primárne určený, ako ochranný prvok balistických kovových stien s cieľom eliminácie spätného odrazu roztrieštených fragmentov striel. K 

SK Technické posúdenie  SK TP - 16/0128

Na drevených paletách  s rozmerom 1050x1050 mm v UV ochrannej fólii maximálne do výšky 2 metrov. Výrobky na paletách nie je možné stohovať a  pre 

zamedzenie vzniku nepravidelných farebných rozdielov povrchu pôsobením UV žiarenia chráňte pred priamym slnečným žiarením. Skladovanie pri teplotách 

-20 až 40 °C, vlhkosť vzduchu  max. 80 %. Pred inštaláciou minimálne 10 hodín skladujte pri teplote od 10°C do 25°C.

Povrch gumeného panelu  ošetrujte a udržiavajte metlou. Umývajte čistou vodou, alebo vodným roztokom s pridaním saponátu. Nepoužívať agresívne 

čistiace prostriedky, riedidlá, rozpúšťadlá, iné ropné látky, či otvorený oheň, alebo teplovzdušné prístroje.

Stavby musia byť realizované a 

navrhnuté tak, aby sa v prípade 

vypuknutia požiaru:

NESTOHUJTE ! SKLADUJTE CHRÁNENÉ 

PRE SLNEČNÍM ŽIARENÍM !



Rezanie a delenie

Návod na inštaláciu

LEPENÍM

K danému účelu určené lepidlo nanášajte podľa jeho návodu na použitie jednotlivo na jednotlivé gumené panely v zvislých najmenej šiestich 

rovnobežných smeroch bodovo, alebo v tvare "motúza cca  Ø 8mm". Plocha určená k nalepeniu panelov musí spĺňať podmienky a odporúčania 

výrobcu lepidla pred jeho použitím.

POMOCOU STREDOVÉHO KOTVIACÉHO PRVKU 

Pri montážnej aplikácií pomocou stredového kotviaceho prvku balistickej pancierovej steny panely cez stredový priebežný otvor navliekame 

postupne od spodu na kotviaci prvok zväčša v podobe kovového  profilu. Uvedené montážne riešenie umožňuje efektívnu výmenu 

ktoréhokoľvek  panelu po jeho poškodení.

Bočný profil balistického ochranného gumového panelu z otvorom pre kotviaci prvok (obrázok a;) a bez (obrázok b;).

a;

b;

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb

Pokyny pre prvú pomoc

Aplikované nevyschnuté lepidlo spravidla dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Pri kontakte s pokožkou je potrebné postihnuté 

miesto  dôkladne umyť čistou vodou a mydlom a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Pokiaľ dráždenie pokožky neustane, 

alebo  v prípade silného nadýchnutia sa prachu pri rezaní dlažby, či prachu z podkladu, alebo pri zasiahnutí očí cudzím telesom, 

Stabilita a reaktivita

 - Pri normálnom spôsobe použitia je prípravok  stabilný, k rozkladu nedochádza

 - Nevystavujte extrémne vysokým teplotám,  zabráňte prehriatiu výrobku.

 - Pri termickom rozklade sa uvoľňujú oxidy uhlíka a síry.

Toxikologické informácie

 - Výrobok nie je toxický 

 - Nie je dráždivý.

Likvidácia odpadu

Záverečné ustanovenia

Všetky údaje sú spracované podľa platných noriem a skúseností. Sú založené na najnovších technických poznatkoch.

Výrobca si vyhradzuje právo urobiť zmeny založené na budúcich nových poznatkoch a zmeny zodpovedajúce 

novým technickým normám.

Kontakt: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Priemyselný park Kechnec, Perínska cesta 285, 044 58 Kechnec

Tel: +421556220686  e-mail: info@avesk.sk

Platnosť technického listu je od 08/2020

Charakter odpadu z gumových panelov je klasifikovaný ako "O", teda ostatný nie nebezpečný odpad.

Pri práci s aplikačným lepidlom  dodržujte návod na použitie a bezpečnostné predpisy  výrobcu lepidla.  Pri práci odporúčame nejesť, nepiť a nefajčiť. Po 

práci si umyť ruky, prípadne tvár vodou a mydlom, pokožku ošetriť vhodným regeneračným krémom. Nevdychovať prach  a používať ochranné pracovné 

prostriedky.

Nepotrebné zvyšky, alebo odrezky, či nespotrebované gumové panely  zneškodňujte v súlade s pre vás aktuálne platnou legislatívou 

štátu, regiónu či územnej oblasti.

oči  ihneď dôkladne vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 

V prípade potreby realizácie výrezov, zarovnania hrán, krátenia dĺžky, či šírky, alebo vyhotovenie ukončení a rohov, odporúčame rezať ručnou elektrickou 

priamočiarou pílou. Pri rezaní je potrebné dodržiavať všetky ochranno bezpečnostné požiadavky pre prácu s daným náradím a pre realizáciu rovných rezov 

odporúčame použiť vodiace pravítko.

Pre zamedzenie nežiadúceho prejavu tepelnej rozťažnosti vykonávajte aplikácie za sucha pri teplote od 10°C do 25°C. Z rovnakého dôvodu zabezpečte 

minimálne 10 hodín pred použitím, aby teplota k aplikácií určených panelov mali teplotu rovnakú, ako v  mieste realizácie. 

BRSP 050580 B

BRSPX 050580 B


