
Globál Sport Kft.  
4030 Debrecen, Tömös utca 17. 

Tel./Fax.: 0652/212-051; 0652/212046 

Weboldal: www.globalsport.hu 

Email: globalsport@globalsport.hu 

 

K&H Bank Zrt H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 

HUF: Bank account number IBAN: HU45 10403428-49535457-56501045 

EUR: Bank account number IBAN: HU14 10403428-49535457-56501021 SWIFT code: OKHBHUHB 

 

 
 
 

 

FOSZFORESZKÁLÓ BURKOLATRENDSZER 

A Globál Sport Kft. új terméke a foszforeszkáló burkolatrendszer. A Greenway azaz „ZÖLD UTAK” 

gazdaságosak és környezetkímélőek, továbbá a fénykibocsátásnak köszönhetően a kültéri világítás 

csak kis mértékben szükséges. A stroncium-aluminát, amely a legújabb generációja a foszforeszkáló 

pigmenteknek, a korábbiakhoz képest sokkal tovább és jóval erősebben világít. A felhasznált 

pigmentek világító hatását a fotolumineszcencia adja, vagyis a szemcsék a nappali fényből elegendő 

mennyiségű energiát nyelnek és raktároznak el, majd azt hosszú időn keresztül, sötétben az emberi 

szem által látható mennyiségben bocsájtják ki. A rendszer - rövid gerjesztés után is - akár 10 órán 

keresztül is képes fényt kibocsátani a rendszer. 

Felhasználási területek: 

- közterületek, járdák, teraszok 

- garázsbejáratok, parkolók  

- kerékpáros- és gyalogos forgalmú területek 

- akadálymentes területek, rámpák 

- medencék körüli területek 

Padlórendszer tulajdonságai  

-  Sárgulásmentes fedőréteg alifás bázisú kötőanyaggal.  

- Gazdaságos aromás kötőanyag alsó bázisréteghez.  

-  Igény szerinti színválaszték natúr kavicsokból.  

- Csúszásmentes felületek R9 – R11 osztály. 

-  Személygépkocsival vagy hasonló járművekkel járható (vastagságtól függően).  

-  Akadálymentesített területekre, kötött, könnyen járható felület kerekesszék, babakocsi, 

járóka, babakocsi és kerékpár használatra. 

-  Környezetbarát burkolat, jó tisztíthatóság.  
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- Vízáteresztő, nyitott felületek, „Fenntartható városi vízelvezetési megoldásokra“.  

- Tűzállósági osztály Bfl-s1.  

- Kiegészítő csúszásmentesítési megoldás.  

 

 

 

A felületi adaléknak köszönhetően világító fények konstellációját eredményezi. A megrendelői 

igények alapján százalékosan tudjuk megadni mennyi világító zúzalék szükséges a termékhez. 
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Termékünk könnyen felvihető, és gyorsan kötő csúszásgátló felület alakítható ki. A rendszer 

vízáteresztő, és légáteresztő képessége garantálja a termék hosszú éttartamát.  

 

Vízzáró kivitel esetén pórustömítés szükséges, amihez az alépítménynek is igazodnia kell.  

A foszforeszkáló burkolatrendszer kialakítása esetében nem a teljes rétegrendbe keverjük bele a 

világító zúzottkövet, hanem csak a felső 1 centiméterbe. A kőszőnyeg kiváló vízáteresztő képessége 

miatt a teljes rétegrendnek teherbírónak és vízáteresztőnek kell lennie. A rendszert megfelelő 

drénrendszerrel kell ellátni. Vízzáró alépítménynél megfelelő lejtéssel, vízelvezetéssel kell 

rendelkeznie. A foszforeszkáló burkolatrendszert a meglévő felületre (aszfalt, beton) is rá lehet tenni, 

ha az adott terület megfelelő vízelvezetéssel és lejtéssel van ellátva. Nagyon fontos megjegyezni, 

hogy az igénybevételtől és az alapfelülettől függően változik a kőszőnyeg vastagsága. Különleges 

esetekben speciális alapozókat kell alkalmazni.  
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A foszforeszkáló burkolatrendszerrel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén 

érdeklődhet és kérhet ajánlatot kollégánktól:  

Tóth Martina  

E-mail: elokeszites@globalsport.hu 

Telefon: +36 30 417 5750  
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