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CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO
COURTSOL  STANDING é um sistema  acrílico de 3-revestimentos para superfícies de 
campos de ténis novos ou antigos e para outros pavimentos desportivos.

COURTSOL STANDING combina 2 camadas flexíveis e revestimentos intermédios, 1 
revestimento final anti derrapagem e com durabilidade. Todo o sistema permite obter 
um pavimento desportivo com bom desempenho e execução.

ÂMBITO DE UTILIZAÇÃO
Obras: Novas, renovação ou manutenção recuperando revestimentos acrílicos antigos.
Segundo a norma francesa  XP P 90-110 e as especificações de utilização dos sistemas 
COURTSOL que acompanham a venda deste tipo de productos.

Local: exterior ou interior

Objectivo final: campos de ténis e pavimentos desportivos para actividades semelhantes.
Superficies bem preparadas segundo a norma XP P 90-110 ou as Especificações 
FFT/FNCESEL:
Asfalto quente 
Asfalto frio , exclusivo para interior
Betão segundo o NF P 90-202 no interior ou segundo o NF P 74-203 no exterior, 
especialmente ( o acabamento padrão nas mencionadas referências de acordo com 
as Especificações da COURTSOL).

Revestimentos antigos que aderem completamente à superfície.

Nota: Asfaltos quentes e frios (macadames revestidos) são diferentes de asfalto fundido 
que está excluído deste âmbito.

ADEQUAÇÃO
A camada média de revestimento obtida (sistema COURTSOL STANDING) sendo 
considerada como um elemento dissociável do equipamento da construção age de 
acordo com os requisitos da norma francesa XP P 90-110 e com as especificações e 
regulamentos da Federação Internacional de Ténis F.I.T. “Study Performance Standards 
for Tennis Court Surfaces”.
Classificado na Categoria 3 (Campo de Velocidade Média)

Reacção ao fogo subsolo classificado na A1fl ou A2fl : Bfl-s1 classificação de acordo 
com EN 13501-1: 2007 (remete para o relatório LNE K060572 -Documento DE/6).

O revestimento a ser aplicado no local pede diversos produtos. Não é distribuído 
como um componente de obra a ser incorporado sem modificações. A durabilidade 
dos sistemas, aplicados segundo as recomendações do produto e em condições de 
manutenção normais é de 2 a 15 anos, dependendo da superficie onde foi aplicado, 
a sua exposição e o ambiente. Esta durabilidade requer uma manutenção regular 
da camada final e/ou renovação do revestimento (remete para as Especificações 
COURTSOL).

DIRECTRIZES DE APLICAÇÃO

Os subsolos (bases) e aplicações devem estar de acordo com  a norma XP P 90-110 
ou com as Especificações FFT/FNCESEL assim como as Especificações COURTSOL.

Limpeza do subsolo (base) e preparação dos trabalhos: 
Remete pata as instruções mencionadas na informação das Especificações Gerais.

Instruções (Manual de trabalhos):
- COURTSOL PRIMER ES 15 é utilizado como uma camada de aderência ao betão e em 
revestimentos acrílicos antigos.

- COURTSOL PRIMER ES 40 é utilizado como uma primeira camada especifica para 
reforçar a coesão superficial dos asfaltos combinados.

Modo de Aplicação:
- Espalhar uniformement uma camada de COURTSOL RESIBASE BP com uma proporção 
de cobertura de 1 a 1,5kg/m² em toda a superficie com um rodo de borracha. Repetir 
a operação após 24h (ver informação do produto)
- Espalhar uniformemente uma camada colorida de COURTSOL RESIBASE numa 
proporção de cobertura de 600 g/m² em toda a superficie com um rodo de borracha. 
Repetir a operação após 12h (ver informação do produto)
- Espalhar uniformemente uma camada colorida de COURTSOL RESITOP numa 
proporção de cobertura de 500g/m² em toda a superficie com um rodo de borracha. 
Repetir a operação após 12h (ver informação do produto).

A proporção de cobertura pode variar dependendo da qualidade da preparação do 
subsolo (base) (remete para as Especificações COURTSOL)

Nota: Após secagem completa e entre cada camada, verifique cuidadosamente a 
superficie e raspe as irregularidades com um raspador metálico se for necessário. 
Depois varra as particulas antes de qualquer outra aplicação.

Marcação de linhas:
- Delimite as linhas com COURTSOL ROLLER BAND
- Aplique uma camada de COURTSOL LINES (6kg para um campo de ténis de 648m²)

QUALIDADE

- O controle de qualidade de fabrico destes produtos é realizado de acordo com a 
certificação ISO 9001 do sistema de qualidade e segurança.
Produtos de construção não incluidos na marca EC de acordo com a Directiva modificada 
89/106/CEE
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CUIDADOS A TER
NÃO APLIQUE:
- Numa temperatura ambiente abaixo dos 10°C e um valor de humidade relativa 
acima dos 80%
- Se a temperatura à superficie for abaixo dos 10°C ou acima dos 60°C
- Com tempo chuvoso ou nebuloso
- Se o subsolo contiver mais de 3% de água no peso
Verifique:
- A perfeita compatibilidade e a boa aderência das antigas camadas de acrílico a 
serem mantidas
- A rede de águas pluviais e garanta que não há risco da água penetrar por baixo do 
campo de ténis
Lembre-se:
- Que a compactaçãode asfaltos combinados deve ser realizada cuidadosamente e a 
aplicação tem de ser de acordo com os requisitos da norma XP P 90-110, bem como 
com as especificações FFT/FNCESEL que remetem para as normas NF P 98-132 e 
NF P 98-150

PACOTE TAMANHOS E CORES

COURTSOL PRIMER ES 15: barril de 15kg liquido (net) (incolor)

COURTSOL PRIMER ES 40: barril de 15kg liquido (net) (incolor)

COURTSOL RESIBASE BP: barril de 20kg liquido (net) (cinzento)

COURTSOL RESIBASE: barril de 20kg liquido (net) (encarnado, verde e azul)

COURTSOL RESITOP: barril de 20kg liquido (net) (9 tonalidades do catálogo 
de cores COURTSOL)

COURTSOL LINES: barris de 4kg e de 20kg liquido(branco, amarelo, 
encarnado, azul, preto)

PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA UMA PISTA DE 200M (648M²)

COURTSOL FIXATEUR ES 40: 75 kg

(or COURTSOLFIXATEUR ES 15: 75 kg

COURTSOL RESIBASE BP: 640 a 1000 kg

COURTSOL RESIBASE: 420 kg

COURTSOL RESITOP: 340 kg

COURTSOL LINES:  8 kg

Observações: Estas quantidades não têm em consideração possiveis nivelamentos 
de abatimentos com COURTSOL RESIBASE BP e correspondem ao consumo minimo 
dos diferentes  produtos com o objectivo de obter as performances apropriadas do 
sistema COURTSOL

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Antes de começar a utilizar o campo é necessário esperar uma semana para concluir 
a secagem total da camada.
A camada adquirida é exclusivamente destinada à prática de desporto e os praticantes 
têm obrigatoriamente de usar os patins adequados.

As informações mencionadas nestas folhas de informaçãoresultam de testes qualificados 
dos produtos utilizados de acordo com as regras e normas. É da responsabilidade do 
construtor avaliar as características do subsolo para este trabalho para a preparação e 
execução, depois de verificar com os nossos departamentos que a presente informação 
não foi modificada por uma edição mais recente e que tem todos os documentos a que 
se refere esta folha de informação.

COURTSOL RESITOP

COURTSOL RESIBASE

COURTSOL RESIBASE BP

COURTSOL PRIMER - ES 40 / ES 15

LOCAL LEVELLING OF DEPRESSIONS COURTSOL | RESIBASE BP + CEMENT AND SAND

HOT MIX ASPHALT/CONCRETE

COURTSOL LINES
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