
 

SISCOSPORT PU SYSTEM 

ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียรูีเทน 

ค าอธิบาย ระบบสนามกีฬาคณุภาพสูงประกอบดว้ยช ัน้ตา่งๆ ไดแ้ก่ รองพื้น Siscosport PU Primer, ชัน้กลาง 
Siscosport PU Middle และ ชัน้ทบัหน้า Siscosport PU Top  เมือ่ตดิต ัง้เสร็จจะไดส้นามกีฬาทีมี่ความ
ยืดหยุน่, ความแข็งแรงดงึทีด่ี, สีทีค่งทน, มีความทนทานยาวนาน, มีความปลอดภยัและท างานงา่ยขณะตดิต ัง้ 
ผลติภณัฑ์ไดร้บัการทดสอบตามมาตรฐานสหพนัธ์เทนนิสนานาชาต ิITF Category 4 – Medium-fast  
 

 

จุดเดน่ 

 
1) ความสบาย : เน่ืองจากมีช ัน้ยืดหยุน่คลา้ยยาง (Siscosport PU Middle) ตดิต ัง้เป็นช ัน้กลาง,  พื้นจงึมี
ความนุ่มสบาย รองรบัแรงกระแทกไดด้ี จงึใหค้วามสบายตอ่ผูเ้ลน่เมื่อเทียบกบัพื้นฮาร์ดคอร์ท 
2) ความปลอดภยั : การพฒันาสูตรของระบบพื้น Siscosport PU ค านึงถงึความปลอดภยัต่อผูเ้ลน่เสมอ ท า
ใหก้ารออกแบบสูตรมีการปรบัปรุงคณุสมบตัิแรงเสียดทาน/การไถล ทีล่งตวั  
3) การออกแบบทีเ่รียบไรร้อยตอ่ : 70% ของความเสียหายของพื้นเริม่จากรอยตอ่ ดงันัน้หากพื้นไม่มีรอยตอ่ 
ไมมี่รูพรุน ก็จะไมมี่ปญัหา  
4) พื้นผวิทบึน ้า : สิง่สกปรกและแบคทีเรียไมส่ามารถซมึเขา้ได,้ สามารถท าความสะอาดไดง้า่ย มีสุขอนามยัดี 
5) เลน่กีฬาไดห้ลากหลาย : พื้นผวิเหมาะกบัการเลน่กีฬาไดห้ลายประเภท ไมว่า่จะเป็น เทนนิส, บาสเก็ตบอล, 
วอลเลย์บอล, ฟุตซอล, สนามเด็กเลน่, ลานกีฬาอเนกประสงค ์เป็นตน้  
6) สามารถออกแบบลวดลายได ้: สามารถเลือกทาได้หลายเฉดสี หรือ ท าลวดลาย/ โลโก ้บนพื้นได้ 
7) ทนตอ่รงัสี UV ดีเยีย่ม : พื้นจะยงัคงสีสนัคงทนยาวนานหลายปี นบัจากวนัตดิต ัง้ 
8) ตดิต ัง้ไดท้ ัง้บนพื้นผวิแอสฟลัท์และคอนกรีต : ระบบสามารถท าไดบ้นพื้นผวิทีห่ลากหลาย โดยเตรียมพื้นผวิ
ตามทีบ่รษิทัฯ แนะน า  
 

ผลทดสอบ ขอ้ รายการ วธิีทดสอบ มาตรฐาน ผลทดสอบ 

1 Surface Hardness (Shore A) Shore 

hardness 

35-50 36 

2 Ball rebounded EN12235 ≥90% 99.10% 

3 Gloss EN ISO2813 - PASS 

4 Shock absorption EN ISO2813 25-75% 25.1 

5 Vertical deformation EN14809 ≤6.0 mm 0.27 mm 

6 Flexibility at low 

temperature 

CNS No crack  No crack 

7 Tear resistance CNS ≥15 N/mm 17 

8 Elongation at Break CNS ≥200% 614% 

9 Tensile strength CNS ≥2.0 MPa 3.2 MPa 

10 Resistance to fire CNS 1 1 

11 Friction EN 13036-4 55-110 105 

12 TDI, HDI CNS ≤0.4 Not Detected 

13 V.O.C-content CNS ≤0.05g/kg Not Detected 

14 Heavy metals--Pb CNS ≤40 mg/kg Not Detected 

15 Heavy metals--Cd CNS ≤5 mg/kg Not Detected 

16 Heavy metals--Cr CNS ≤5 mg/kg Not Detected 

17 Heavy metals--Hg CNS ≤0.5 mg/kg Not Detected 

18 UV test under 168h 

Tensile strength 

Elongation 

CNS  

≥0.7 MPa 

≥60% 

 

3.2 MPa 

511% 

 
 
 
 



 

     
 

ปริมาณการใช ้

และ ขนาดบรรจุ 

ระบบการตดิต ัง้ 

ช ัน้ ผลติภณัฑ ์ ปรมิาณการใช ้ ขนาดบรรจุ 

ชัน้รองพืน้ Siscosport PU Primer 0.2-0.3 kg/m2 20 kg 

ชัน้กลางยดืหยุน่ Siscosport PU Middle 1.4 kg/m2/mm 30 kg 

ชัน้ทับหนา้ (กันยวู)ี Siscosport PU Top 0.2-0.3 kg/m2 20 kg 

สตีเีสน้ (สขีาว) PU Line Marking - 5.6 kg 
 

การเตรยีมพืน้ผวิ 

 

1) พืน้ผวิคอนกรตีตอ้งสะอาด, แหง้, แข็งแรง และเรยีบไดร้ะดับ 

2) คอนกรตีใหมต่อ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 28 วัน 

3) พืน้ผวิตอ้งราบเรยีบ, ไมม่แีอง่ทีน่ ้าขังได,้ รอยแตกตอ้งท าการซอ่มดว้ยวัสดทุีเ่หมาะสม  

4) ความชืน้ของพืน้ผวิตอ้งต ่ากวา่ 8% และตอ้งไมม่คีวามชืน้ขึน้มาอกีในระหวา่งตดิตัง้ หากมี
ความชืน้ใหท้ าการตดิตัง้ Siscofloor MBS เพือ่ชว่ยบล็อกความชืน้ กอ่นท าการตดิตัง้ระบบ 

Siscosport PU ตามล าดับ  

ขัน้ตอนการตดิต ัง้  

   
 

 

 

Concrete base 

Siscosport PU Primer x 1-2 

Siscosport PU Middle x 3-8 

Siscosport PU Top x 2-3 

Line marking x 2 

ซอ่มแซมรอยแตกและรอยตอ่คอนกรตี

ดว้ยซลีแลนท ์

ทาชัน้รองพืน้ (Siscosport PU 

Primer) ใหท้ั่วดว้ยลกูกลิง้ 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

การลงสทีับหนา้ดว้ยสเปรย ์ 

การทาสทีับหนา้ (Siscosport PU 

Top) ดว้ยลกูกลิง้ 

ลกูกลิง้ที ่1 จุ่มสทีาใหท้ั่ว ตาม

ดว้ยลกูกลิง้ที ่2 กลิง้ขวางกบั

ลกูกลิง้ที ่1 เพือ่ซบัเนื้อสใีหเ้นียน 

(ไมต่อ้งจุ่มส)ี 

ขัดชัน้กลางกอ่นการลงสี

ทับหนา้ 

ตดิตัง้ชัน้กลาง (Siscosport  PU 

Middle) โดยใชค้ราดลาก 

ใชส้วา่นป่ันผสมวัสดชุัน้กลางใหเ้ป็น

เนื้อเดยีวกัน 

ขัน้ตอนการตดิต ัง้ 



 

 
 

  
  

การยอมรบัและ 

ขอ้ควรระวงั  

1) ตอ้งไมม่กีารหลดุลอ่นและรพูรนุ , ความหนาตอ้งท าไดต้ามสเปคและการออกแบบ 
2) พืน้ผวิตอ้งมคีวามเรยีบด ีไมเ่ป็นแอง่ 
3) การตเีสน้ตอ้งคมชดั ไมส่ะทอ้นแสง และเรยีบด ี

 
หมายเหต:ุ 
1. ขณะตดิตัง้ ความชืน้สมัพัทธข์องอากาศไมค่วรเกนิ 65%  

2. ตอ้งไมม่ฝีนตกภายใน 4 ชัว่โมง หลงัจากตดิตัง้เสร็จแตล่ะชัน้  
3. หลังจากตดิตัง้เสร็จทัง้ระบบ ตอ้งทิง้ใหวั้สดเุซต็ตัวอยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นเปิดใหเ้ขา้ใชง้าน 
 

ความปลอดภยั  ไมค่วรสมัผัสกับเนื้อสารเป็นเวลานาน ควรลา้งมอืใหส้ะอาด  

หากเขา้ตา รบีลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ และปรกึษาแพทย ์หากไมห่ายระคายเคอืง 
ผลติภัณฑท์ าจากสารเคม ีดังนัน้ไมค่วรกนิหรอืกลนื ควรเก็บใหพ้น้มอืเด็กและสตัวเ์ลีย้ง  
กรณีเกดิเพลงิไหม,้ แนะน าใหใ้ชค้ารบ์อนไดออกไซด ์หรอื โฟม เป็นสารในการดับไฟ  

 

การสงวนสทิธ ิ ์ รายละเอยีดขา้งตน้ไดม้าโดยการทดลองและจากประสบการณ์ทีผ่่านมา อยา่งไรก็ตามในการนา
ผลติภัณฑไ์ปใชโ้ดยปราศจากการควบคมุดแูลในสภาวะทีแ่ตกตา่งกัน ทางบรษัิทฯจงึไมส่ามารถ
รับประกันในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของผลติภัณฑ ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ดังกลา่วขา้งตน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 

 

เมือ่ตดิตัง้ส าเร็จ 

ทิง้ใหวั้สดบุม่ตัวเป็นเวลา 

อยา่งนอ้ย 7 วัน จงึเปิดใชง้าน 

ตเีสน้ (Line marking) 

ตามรปูแบบทีต่อ้งการ  


