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PU Indoor

Sistema 
System
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Características 
Characteristics

 › Produtos bicomponentes de base poliuretano.
 › Pavimentos desportivos sem juntas. 
 › Sistemas Indoor.
 › Espessura variável de 7 a 11mm.
 › Máxima resistência ao deslizamento.
 › Excelente resistência ao desgaste.
 › Fácil manutenção diária, periódica e de longo prazo.
 › Facilmente esfregável quando necessário.
 › Deslizamento ótimo da bola.
 › Certificação EN14904 e DIN 18032-2.
 › Produto amigo do ambiente.
 › Ampla gama de cores RAL.

 › Two-component polyurethane based products.
 › Jointless sports flooring.
 › Indoor Systems.
 › Variable thicknesses from 7 to 11mm.
 › Maximum slip resistance.
 › Excellent wear resistance.
 › Easy daily, periodic and long-term maintenance.
 › Easily scrubbing when needed.
 › Great ball sliding.
 › Certification EN14904 and DIN 18032-2.
 › Environmentally friendly product.
 › Wide range of RAL colors.

Duro-Europa 
PU Indoor

Os sistemas denominados Duro-Europa Desportivo Indoor 
são conhecidos pela alta resistência ao deslizamento e a 
excelente resistência ao desgaste. Devido à durabilidade 
e às características elásticas, estes sistemas podem ser 
utilizados para todos os tipos de desportos, mas também 
para vários eventos não-desportivos, como exposições, 
clínicas e salas de eventos.

Duro-Europa Desportivo Indoor systems are known for 
their high slip resistance and excellent wear resistance. 
Due to their durability and elastic characteristics, these 
systems can be used for all types of sports, but also for 
various non-sporting events such as exhibitions, clinics 
and seminars rooms. 

Gama de Produtos 
Product Range

Duro-Europa Pu Indoor Básico – 7 mm
Duro-Europa Pu Indoor Top – 9 mm
Duro-Europa Pu Indoor Plus – 11 mm

Cores RAL 
RAL Colors

Outras cores RAL sob consulta. 
Contacte o nosso departamento 
técnico.

Other RAL colors require 
consultation. Contact our technical 
department.

RAL 1015 RAL 7035 RAL 1001 RAL 7032 RAL 6021 RAL 3012 RAL 7030 RAL 5024

RAL 7000 RAL 5014 RAL 6011 RAL 5015 RAL 6002 RAL 5009 RAL 7024 RAL 3009

EN 
14904
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Setores de aplicação 
Application Areas

 › Salas de desportos
 › Ginásios
 › Salas de exposições
 › Salas de reuniões
 › Colégios 
 › Academias de música
 › Centros de fisioterapia
 › Hospitais e clínicas médicas

 › Sports halls
 › Gymnasiums
 › Exhibition spaces
 › Meeting rooms
 › Colleges and Universities
 › Music Academies
 › Physiotherapy centers
 › Hospitals and medical clinics

Composição e estrutura do sistema 
System composition and structure

O sistema Duro-Europa Pu Indoor, é composto por:   
um tapete pré-fabricado de granulado de borracha, de 
espessura variável (5 – 7 ou 9 mm) colado ao suporte 
cimentício e revestido com autonivelante poliuretano 
elástico resistente ao desgaste.

Duro-Europa PU indoor consists of: a pre-fabricated 
rubber granule mat of variable thickness (5-7 or 9mm) 
bonded to the cementitious support and coated with self-
leveling wear-resistant polyurethane.

Esta é a estrutura básica, dependendo das necessidades da obra pode variar tanto 
no número de camadas como na sua composição.

This is a basic structure, depending on the needs of the job the number of layers as 
well as in its composition can vary.
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* Se o suporte apresentar humidade, consultar o nosso departamento técnico. * If the support has moisture, please consult our technical department.

Consumos
Consumptions

1. PU Glue 

2. Shock Pad Flex

 
3. PU Level Sealler

 
4. PU Level Sport

 
5. PU Sealler Color

 
6. PU Paint Sport

0.60

 
5. 7 ou / or 9 mm

 
0.60

 
2.70

 
0.15 

0.15

Colagem da manta ao suporte* 
Bonding the mat to the carrier

Camada amortecedora 
Buffer layer

Uniformizar a camada superficial da manta 
Uniformize the surface layer of the mat

Camada de acabamento decorativa 
Decorative finishing layer

Proteção colorida 
Color Protection

Marcação de linhas de jogo 
Game lines markings

Duro-Europa PU Indoor 7 mm / 9 mm / 11 mm

Produto 
Product

Consumo aprox. (Kg/m²)  
Estimated Consumpt. (Kg/m²)  

Utensílos de aplicação 
Application tools

Os consumos tabelados são indicativos, resultantes de testes em laboratório e da 
nossa experiência prática. Na fase de aplicação estes valores devem ser ajustados, 
ao estado da base e às condições de obra.

The presented consumptions are only indicative, result from laboratory tests and 
from our practical experience. At the application phase, these values must be 
adjusted to the state of the base and to other job conditions.


