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TERMÉK MEGNEVEZÉSE: ÜVEGSZÁLAS CSÚSZDA
CIKKSZÁM: SCS-002
Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámbor u. 2.
Tel.: 30/435-5210, 30/269-0072. Tel./fax: 66/417-494.
Indítómagasság:
0,98 m
Területigény:
4,5 m × 5,8 m
Ajánlott korcsoport: 0-14 éves korig.
Gyártó:

MÛKÖDÉS, LEÍRÁS
A csúszda önálló termékként kerül forgalomba, de önállóan nem használható. Használata csak speciális (MSZ
EN 1176-1;3 -nak megfelelõ) állvány, vagy szabványos udvari fajátékhoz való megfelelõ rögzítés után engedélyezett. A csúszdatest a beülési hely alatt elhelyezett acél pánton található furatokon keresztül csavarkötéssel biztonságosan rögzíthetõ különféle udvari fajátékok, erre a célra kiképzett helyére (2. ábra). A kifutási hely
végzõdését a talajba süllyeszteni, a lábakat betonalapban rögzíteni kell (3. ábra)!
Mivel a szabadesés magasság nem haladja meg az 1 métert, ezért külön ütéscsillapító burkolat nem szükséges
csak a kifutási hely elõtt a 1. ábrán jelzett l2 területen.
A játék megfelel az érvényben lévõ európai mintát követõ magyar szabványoknak, szakhatósági elõírásoknak,
a MEEI Kft. a TÜVRheinland® Csoport által bevizsgált, minõsített termék.
ANYAGA: Üvegszállal erõsített poliésztergyanta (VIAPAL VUP 4627 BEMT/56), UV álló.
ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK): MSZ EN 1176-1:2008, MSZ EN 1176-3:2008
GARANCIA: 1 év.
KÖVETELMÉNYEK
 A csúszdát egy idõben csak egy személy használhatja, lecsúszni csak ülve és elõrenézve lehet. Tilos az eszközön háttal, fejjel lefelé ill. hason lecsúszni!
 Az esetlegesen nem biztonságos eszközhöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthetõ biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütéselnyelõ felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a mûködés biztonsága.
 Szerelésnél, ellenõrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplõ utasításokat szigorúan be kell tartani.
ELLENÕRZÉS, KARBANTARTÁS
 A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel! Általános esetben
szükséges a heti egyszeri szemrevételezés felületvédelem és a kötõelemek állapota szempontjából.
 Az ellenõrzés térjen továbbá ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történõ vizsgálatára. E vizsgálatok elvégzése naponként szükséges. A szabad és esési területet
rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyezõdéseket, szemetet el kell távolítani.
A csúszda évek alatt megkophat. Amennyiben a csúszdatest kopása olyan mértékû, hogy az üvegszál láthatóan a felszín közelébe került, esetleg ki is áll a csúszdából, a játék használatát meg kell szüntetni, a csúszdát le
kell szereltetni! A gyártót értesíteni szükséges.
A repedezett csúszdatest használatra alkalmatlan.
A kötõelemeket kulccsal, heti rendszerességgel ellenõrizni kell! Az esetlegesen meglazult kötõelemeket meg
kell húzni olyan erõsséggel, hogy a szerkezet stabil legyen!
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VÁZLATOS RAJZ, VÉDÕTÁVOLSÁG (méretek mm-ben)

SZERELÉSI UTASÍTÁS
Telepítés elõtt szükséges a játszószer megfelelõ helyének kiválasztása, a 1. ábrán feltüntetett minimális helyigény és talaj figyelembe vételével.
A csúszdatest rögzítése két helyen szükséges:
1. A beülési hely alatt a
megfelelõ fogadórészhez:
A fogadó rész csak udvari fajáték speciálisan csúszda fogadására kiképzett helye lehet vagy csak a csúszdához
készült faállvány.
A fogadó részhez a csúszda a
rá erõsített acélpánton keresztül csavarkötéssel rögzíthetõ
a 2. ábra szerint. Alkalmazott
csavar: M10 hatlapfejû csavar.

Talajszint

2. ábra

2. A kifutási hely alatti beton alapzathoz (telepítés!):

l1
l2
A

Esési tér

B

C

l2

l1

3. ábra

A telepítést 1. ábra és a 3. ábra figyelembevételével kell elvégezni, eleget téve az ütéscsillapító burkolat
követelményeinek (MSZ EN 1177).

Védõtávolság
1. ábra

A - beülési hely
B - csúszási pálya
C - kifutási hely
Az alkalmazott ütéscsillapító burkolat meg kell hogy feleljen az MSZ EN 1177 követelményeinek!
Az l1 terület talajanyaga a felsõ talaj vagy gyep. Ezen a talajon nem lehetnek éles vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellegzetesen ütéscsillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak az ütközési felületen kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a tégla, a kõ, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

A csúszda kifutási helye alatt csavarkötéssel rögzített oszlopos kengyelt az ábra szerinti beton alapban kell
rögzíteni.
Betontuskó mérete: 120×120×370 (méretek: mm-ben.)
Beton minõsége: C10

AZ L2 TERÜLETEN ALKALMAZHATÓ ÜTÉSCSILLAPÍTÓ BURKOLATOK
Homok (0,2-2 mm-es szemcsevastagságú)
300 mm rétegvastagsággal
Fakéreg zúzalék (20-80 mm-es szemcsevastagság) 300 mm rétegvastagsággal
Gumitégla
min. 1 m esésmagasságra hitelesítve
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