
 

 

TECHNICKÝ LIST 

Gumená dlažba 

1. Popis, použitie 

 

Gumová dlažba je vyrábaná zo zmesi recyklovaného gumového granulátu z 

opotrebovaných pneumatík (SBR) a bezfarebného alebo farebného poly- 

uretánového pojiva. Používa sa hlavne na vytváranie nárazu tlmiacich plôch detských 

a multifunkčných ihrísk, telocviční, dvorov, maštalí, parkovísk, letných reštaurácií, 

cyklistických a peších chodníkov. 

 

Gumová dlažba v zmysle STN EN 1177 a ST EN 1176 zabezpečuje HIC – kritickú 

výšku voľného pádu v rozmedzí 0,7 m - 2,95 m v závislosti od hrúbky dlažby, ktorá 

sa pohybuje v rozmedzí od 20 mm do 75 mm a typu profilu. 

 

2. Technické parametre 

 

Produkt 
Rozmery 

(mm) 
Hrúbka (mm) 

Kritická výška 

pádu (HIC) 
Hmotnosť kg/m² 

Neprofilovaná gumená dlažba 1000x1000 20 0,7 m 18,2 

Neprofilovaná gumená dlažba 1000x1000 30 0,9 m 25,7 

Gumená dlažba HOBBY 500x500 25 0,8 m 16,8 

Gumená dlažba HOBBY 500x500 30 1,0 m 19,4 

Gumená dlažba EASY 1000x1000 40 1,4 m 23,5 

Gumená dlažba STANDARD 1000x1000 50 1,5 m 31,9 

 

      

 Neprofilovaná HOBBY EASY STANDARD 
  



 

 

Produkt Rozmery (mm) Hrúbka (mm) 
Kritická výška 

pádu (HIC) 
Hmotnosť kg/m² 

Gumená dlažba PUZZLE 500x1000 20 0,6 m 17,3 

Gumená dlažba PUZZLE 500x1000 40 1,2 m 25,9 

Gumená dlažba PUZZLE 500x1000 60 1,6 m 38,0 

Gumená dlažba PIN-HOLE 500x500 45 1,6 m 27,2 

Gumená dlažba PIN-HOLE 500x500 70 2,4 m 33,8 

Gumená dlažba PIN-HOLE 500x500 75 2,5 m 37,0 

 

  

 PUZZLE PIN HOLE 

 

Produkt Rozmery (mm) Hrúbka (mm) 
Kritická výška 

pádu (HIC) 
Hmotnosť kg/m² 

Gumená dlažba SPECIAL 1000x1000 20 - 21,0 

Gumená dlažba SPECIAL 1000x1000 30 - 31,0 

Gumená dlažba SPECIAL 1000x1000 40 - 40,0 

Nábehová hrana - priama 500x1000 40 - 16,5 

Nábehová hrana - pravá 500x1000 40 - 14,0 

Nábehová hrana - ľavá 500x1000 40 - 14,0 

Ukončovací diel - obrubník 200x1000 50 - 7,92 

 

  

 SPECIAL Nábehová hrana Obrubník 



 

 

Gumová dlažba je čiastočne vodopriepustná, odoláva poveternostným vplyvom 
(sneh, dážď, mráz), avšak po položení do exteriéru a pri vystaveni priamemu 
slnečnému žiareniu môže dôjsť k miernej zmene odtieňa a pôvodného lesku. 
Neodoláva ropným látkam a iným organickým rozpúšťadlám. 
 
Tolerancia rozmerová: 0,5% 
Tepelná rozťažnosť: α = 0,00015 (0,15 mm/m pri zvýšení teploty o 1°C) 
 
Pri exteriérovom uložení je treba brať na zreteľ výrazné teplotné rozdiely, teda aj 
vplyv  na rozmer gumovej dlažby. Dlažba je vyrábaná štandardne v čiernej, červenej 
a zelenej farbe. 
 

3. Príprava dlažby 

 
- Podklad ako aj gumová dlažba pred inštaláciou musí byť zbavený nečistôt a suchý. 
 
- Pred začiatkom inštalácie odporúčame rozložiť dlažbu min. na 8 hodín pred 
kladením k miestu inštalácie, aby došlo k teplotnému (teda aj rozmerovému) 
prispôsobeniu dlažby. 
 
- Dlažba má určitú tepelnú rozťažnosť, preto je potrebné pokladanie realizovať za 
stabilných teplôt v rozmedzí 10-22°C a zároveň sa odporúča pred kladením nechať 
určitý čas (cca 2-3 h) rozložené rohože tak, aby sa vyrovnala ich teplota s 
podkladom. 
 
- Gumovú dlažbu možno aplikovať na betónový, asfaltový, prípadne pieskový 
podklad. 
 
- Z hľadiska celistvosti povrchu a k zabráneniu drvenia nábehových hrán je potrebné 
olemovať povrch z gumovej dlažby obrubníkmi alebo drevenými hranolmi, prípadne 
neviditeľnými lištami Eko-Brim. 
 
- Dlažbu je možné rozmerovo meniť (rezať) priamočiarou pílou, prípadne 
planžetovým nožom. Dlažba sa nedrobí, nie je potrebné ju po rezaní upravovať ani 
natavovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Príprava podložia a kladenie 

 
a)  Pokladanie gumovej dlažby bez lepenia do štrkového lôžka 
 
- Podkladovú vrstvu spravidla tvorí 15  –  20  cm vrstva štrkodrte 0-32  mm zhutnená 
(zvibrovaná) na  35-40  MPa,  so  zabezpečením  odvodu  dažďovej  vody.  Na  túto  
vrstvu  sa  rozloží  3  –  5  cm vyrovnávacia vrstva piesku  frakcie 0-8  mm  o cca  1 
až  2  cm vyššie (pri profilovanej gumovej dlažbe) ako  je  plánovaná  výška.   
 
- Po  zarovnaní  latou  bez  utláčania  sa  ukladajú  jednotlivé  časti  gumovej dlažby, 
ktoré sa následne zvibrujú vibračnou platňou. 
 
- Pri inštalácií do pieskových a podobných podloží je potrebné použiť gumové 
výrobky s hrúbkou min 40 mm s profilom, aby nedochádzalo k deformácii a 
posúvaniu povrchu. 
 
- Pre  zvýšenie  kvality  gumového  povrchu  odporúčame  spájať  medzi  sebou  
dlažbu  kolíkmi odporúčanej 80 mm dĺžky z tvrdého čierneho plastu. 
 
b)  Pokladanie gumovej dlažby na betónové podkladové vrstvy 
 
- Betónové  podklady  musia  byť  pred  inštaláciou  dlažby  riadne  vyzreté  (45  až  
60  dní),  rovné, očistené od nečistôt, prachu, vody a pod. 
 
- Betónové podklady by nemali mať žiadne výrazné trhliny alebo medzery. 
- Gumová dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z 
podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi. 
 
- Pri  inštalácii  odporúčame,  aby  bola  dlažba  lepená  polyuretánovými  lepidlami  o 
betón. (Ideálne dvojzložkovým lepidlom na báze polyuretánu, napr. CONIPUR) 
Odporúča  sa  aj  penetračný  náter.  Minimálna  teplota  by  nemala  klesnúť  pod  
10°C  za  suchého počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako 
katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj  dlažba  suchá.  Počas  pokladania  a 
doby  vytvrdnutia  lepidla  je  nutné  zaistiť  rovnomernú  teplotu, inak by sa vplyvom 
teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla. 
 
c) Pokladanie gumovej dlažby na asfaltové podkladové vrstvy 
 
- Asfaltové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby dostatočne tvrdé, rovné, 
očistené od nečistôt, prachu, mastnoty, oleja, vody a pod. Pri nových asfaltových 
plochách je potrebné vyčkať cca 30 dní, pokiaľ povrchová vrstva asfaltu riadne 
nevyschne. 
 
 



 

 

- Gumová  dlažba  prepúšťa  vodu.  Preto  je  nutné,  aby  bol  zabezpečený  odvod  
vody  z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.  
 
- Pri  inštalácii  odporúčame,  aby  bola  dlažba  lepená  polyuretánovými  lepidlami.  
Odporúča  sa  aj penetračný  náter.  Minimálna  teplota  by  nemala  klesnúť  pod  
10°C  za  suchého  počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako 
katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj dlažba suchá. Počas kladenia a doby 
vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú  teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej 
rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla. 

 
5. Údržba 

 
Bežné  nečistoty  je  možné  čistiť  obyčajnou  vodou,  mnohokrát  bez  špeciálnej  
údržby vplyvom bežných dažďových zrážok. 
 
- Mechanické  nečistoty  je  potrebné  odstrániť  z gumového  povrchu  ometením,  
alebo technickým povysávaním (lístie, kamienky, hlina, piesok a pod.) 
 
- Usadené nečistoty sa dajú odstrániť jemným kefovaním s použitím čistej vody. 
 
- K ošetreniu  plochy  nie  je  dovolené  používať  chemické  prostriedky  na  báze  
acetónu, benzínu  a  pod.  Taktiež  je  potrebné  chrániť  povrch  pred  kontamináciou  
ropnými produktmi ako sú oleje, nafta, benzín a pod... 
 
- Neodporúča  sa  zaťažovať  povrch  prejazdom  mechanizmov,  áut,  ťažkých  
mechanizmov a pod.. 
 
- Nie  je  dovolené  používať  pri  styku  s gumovým  povrchom  ostré  predmety  ako  
napr. (bežecké  tretry  s kovovými  výstupkami  apod.)  aby  sa  mechanicky  
nenarušil  povrch gumovej dlažby. 
 
- Okolo  gumového  povrchu  nie  je  vhodné  budovať  povrchy,  ktoré  by  
spôsobovali  nános kamienkov,  štrku,  piesku,  hliny  apod.,  a  mohli  by  tak  
dlhodobým  pôsobením  skracovať životnosť gumového povrchu. 
 
5. Ostatné informácie 
 
Návody v tomto technickom liste sú zostavené na základe našich skúseností 
a s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté optimálne výsledky. Za škody, 
spôsobené nesprávnym používaním alebo z dôvodu nekvalitného spracovania 
nepreberáme žiadnu zodpovednosť.  
 
Údaje v tomto technickom liste môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 
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