
Sports Flooring Systems



Terraco Flexipave Spor Zemin Sistemleri, tenis kortları ve birçok spor zemin 
uygulamaları için geliştirilen ürün yelpazesidir. 

Terraco Flexipave Spor Zemin Sistem 
ürünleri, spor zemin yüzeyler için en iyi 
çözümleri, en iyi oyun oynama standardını, 
oyuncular için güvenliği ve zeminde uzun 
süre dayanıklılığı sağlarlar. 

Terraco Flexipave Spor Zemin Sistem ürünleri 
solmaya karşı dayanıklıdır, su geçirmez ve 
uzun süre dayanıklıdır, alt kat uygulamaların  
da, hava ve mevsim koşullarına karşı korur. 



Flexipave
Çok Amaçlı Spor Yüzeyleri

Terraco Flexipave, dış cephede geniş alanların uygulanmasında 
kullanılan çok amaçlı zemin sistemleridir, aynı zamanda iç cephe 
uygulamaları için de kullanılır.

Ticari Alanlar için;
➢ Helikopter iniş pistleri 
➢ Hastane acil durum rampaları
➢ Okul oyun alanları
➢ Golf arabası yolları

Spor Zemin Sistemleri İçin;
➢ Tenis Kortları – Başlangıç, orta düzey ve profesyonel tenis oyuncuları için
➢ Basketbol kortları
➢ Voleybol kortları
➢ Hentbol kortları
➢ Badminton kortları
➢ Bisiklet, koşu ve yürüme alanları
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Terraco Grup bazında, yıllık Flexipave Sports Coating ürün satış
tonajı 243 tondur, bu da yaklaşık olarak 1 yılda 100- 120 tenis kortu
için tüketilen ürün tonajına eşittir.

Bu satışın yaklaşık % 45 lik bir kısmı Terraco Türkiye tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Flexipave



Flexipave



ITF Prosedürü

- CST Global tarafından Londra, İngiltere’de yapılan testler

- Testten sonra Terraco Teknik Merkezi kayıt için ITF'e başvurur.

- Kayıt ve test ücreti: 14.800 USD / 3 yıl

- Tüm Terraco üretim yerleri için geçerli olan Terraco Teknik Merkezi,
450 USD / Yıl

Flexipave



Terraco Grup lokasyonları içinde yapılan pazar araştırması ve tahminler 
neticesinde, yaklaşık olarak 145bin potansiyel kort uygulaması mevcuttur 
ve bunların 10bin adeti Türkiye’ dedir. 

Flexipave



Toplam adetin sadece 25% lik kısmının akrilik sistemler ile kurulduğunu 
düşünsek, bu 23 mil m2 lik uygulama alanı demektir.

Bu kortların her 3-4 yılda bir
tekrar boyanarak bakımlarının
yapıldığı düşünülürse, 6-7 mil
m2 lik potansiyel pazar sadece
bakım uygulamaları içindir

ITF sertifikası bu uygulamalar
için en önemli kalite
avantajıdır.

Flexipave



Tenis Kortu yüzeyleri ITF tarafından hıza göre sınıflandırılır. Bu, tenis topunun yüzeyden
çıktığı hıza dayanmaktadır.

Sınıflandırma aşağıdaki şekildedir; 

• Slow:   ≤ 29

• Medium-Slow:   30-34

• Medium:   35-39

• Medium-Fast:   40-44

• Fast:   ≥ 45

Slow kortlar genellikle kil bazlıdır ve Fast kortlar da genellikle suni çimdir. Ancak, tenis
kortlarının çoğunluğu Medium düzeydedir.

Bu nedenle, Terraco Tenis Kort Sistemi bu sınıflandırmaların üçüne sahiptir; 
Medium-Slow, Medium ve Medium-Fast

International Tennis Federation (ITF)

A tennis court is approximately 650m2 (36m x 18m).



Medium-slow, Medium ve Medium-fast tenis kort sistemlerinde genellikle akrilik 
bazlı ürünler kullanılır. 

Terraco, yukarıda belirtilen ITF derecelendirmelerine uyacak şekilde aşağıdaki
sonuçları veren üç Flexipave sistemi geliştirdi ve test etti ;

Bu sistemler ITF'e kayıtlıdır ve ITF web sitesinde yayınlanmaktadır.

Ortalama
Yüzey Hızı

Değerlendirmesi

MEDIUM-SLOW MEDIUM MEDIUM-FAST

33 38 41

Flexipave - ITF Sertifikası

ITF Classification range 30-40 35-39 40-44

www.itftennis.com



Flexipave Tennis Court Systems 
Brochure 



1549609491_Flexipave-Tennis court systems-Brochure A4.pdf


Terraco Flexipave Tenis Kortu Sistemleri, farklı katman / kaplama yapılarından
oluşmaktadır.

Flexipave Tenis Kort Sistemleri
Katmanlar / Kat Uygulamaları

1. Zemin: Asfalt veya Beton

KATMANLAR:

2. Kat A: Basecoats

3. Kat B: 1st Cushion Coats (BC)

4. Kat C: 2nd Cushion Coats (FC)

5. Kat D: Ara kat, son kat 

6. Kat E: son kat



Flexipave Tenis Kort Sistemleri
Kat Uygulamaları

Aşağıda Terraco Flexipave Sistemlerin kat uygulamaları bulunmaktadır.



Tenis kortları zemini, Flexipave Spor Zemin Sisteminin uygulanabileceği asfalt veya
beton kullanılarak inşa edilir.

Yeni yapılan asfalt veya beton tenis kortları için, tenis kortu sisteminin uygulanmasından
önce en az 28 günlük kür süresi gerekir.

Tenis Kortu Yüzeyleri
Yüzey Hazırlığı

Asfalt yüzeyler için astar katlarının beton yüzeyden farklı olduğunu anlamak önemlidir.



Tenis Kortu Yüzeyleri
Yüzey Hazırlama Ürünleri

Flexipave Patching Compound, 2K çimento esaslı / akrilik tamir-yama ürünüdür. Flexipave Tenis Kortu
Sistemi uygulanmadan önce kullanılabilecek bir yüzey hazırlama ürünüdür. Zeminin onarımı ve tesviye
edilmesi için tasarlanmıştır. Flexipave Patching Compound, her iki zemin asfalt ve betona iyi yapışmayı
garanti eder, suya oldukça dayanıklıdır.

Yüzey Hazırlığı

Flexipave Filler, yüzeylerin ince dolgusu ve pürüzsüzleştirilmesi için kullanılan akrilik bazlı kullanıma hazır
bir dolgu maddesidir. Flexipave Tenis Kortu Sistemi uygulanmadan önce kullanılabilecek bir yüzey
hazırlama ürünüdür. Zemindeki küçük kusurları ve kılcal çatlakları doldurmak için tasarlanmıştır. Flexipave
Filler elastik özelliklere sahiptir ve zemini kalıcı olarak koruyacaktır.

Flexipave Concrete Primer, beton yüzeye derinlemesine emilen, sıvı formda oldukça gelişmiş bir astardır.
Flexipave Tenis Kortu Sistemi uygulanmadan önce kullanılabilecek bir yüzey hazırlama ürünüdür. Flexipave
Tenis Kortu Sisteminin katmanları için sağlam bir alt zemin oluşması için alt tabakayı ve yüzeyi bağlar.

Flexipave Concrete Primer'in bir alternatifi olarak, beton zeminlerde, zemine yapışma ve nüfuz etme
özellikleri için Agrega No. 5 ile karıştırılarak uygulanan, 2 bileşenli, solvent içermeyen bir epoksi astardır.



Asfalt yüzey
İstenilen ITF sertifikasyonuna uygun olarak, 
Flexipave kaplama uygulamadan önce asfalt yüzeyi 
doldurmak ve yüzeyi düzgünleştirmek için Flexipave
Resurfacer Agrega No.4  (Silis 0.1- 0.3 mm) ile 
karıştırılarak kullanılır.

Tenis Kortu Yüzeyleri
Yüzey Hazırlığı

Kürlendikten ve kuruduktan sonra, istenilen
ITF sertifikasyonuna uygun olarak Flexipave
kaplama uygulamasına devam edilir.

Beton yüzey
Yüzey durumuna bağlı olarak: 
• Epirok EP 1 Primer (2-k solvent free epoxy) 

Aggregate No. 5 ile karıştırılarak
• Flexipave Concrete Primer (akrilik bazlı).



Flexipave Medium Slow



Flexipave Medium Slow



Flexipave Medium



Flexipave Medium



Flexipave Medium Fast



Flexipave Medium Fast



FLEXIPAVE
Kat uygulamaları tüketim miktarları

MEDIUM
-SLOW 

MEDIUM                         MEDIUM
-FAST                           

Coats kg/m2/coat Coats kg/m2/coat Coats kg/m2/coat

BASE COAT: 
Re-Surfacer and  Sand

2 300g 2 300g 2 300g

CUSHION  (1.0 mm) 3 400g 2 400g

CUSHION  (0.5mm) 3 300g 2 300g

INTERMEDIATE COAT 2 200g 2 300g 2 300g

FINISH COAT 1 100g 1 150g 1 150g



MIXING RATIOS

BASE COAT: 

Re-Surfacer and Sand

Flexipave Resurfacer:                  100
Sand (0.1 - 0.3)  : 60

Water  : 40

CUSHION  (1.0 mm)
Flexipave Cushion 1mm  : 100

Water  : 40

CUSHION  (0.5mm)
Flexipave Cushion 0.5mm  : 100

Water  : 40

INTERMEDIATE COAT

Flexipave Coating Smooth  : 100
Sand (0.1 - 0.3) : 40

Water  : 30

FINISH COAT
Flexipave Coating Smooth  : 100

Water  : 30

FLEXIPAVE
Kat uygulamaları karışım oranları



Ürün Gamı

Flexipave Resurfacer, Flexipave Tennis Court Sisteminin A Katmanında kullanılır. Flexipave
Resurfacer, asfalt ve beton yüzeylerde küçük kusurların ve kılcal çatlaklarının ince bir şekilde
doldurulması için akrilik bazlı bir dolgu maddesi oluşturmak üzere Terraco Agregate No. 4 (Silika
kum 0.1-0.3mm) ve belirtilen karışım oranında su ile karıştırılarak kullanılır. Elastik özelliklere
sahiptir ve yapışmasını kalıcı olarak korur.

Flexipave Tenis Kortu Sistemi B Katmanı'nda Flexipave Cushion Kat BC 1.0mm kullanılır. Medium-
Slow ve Medium sistemde istenen tampon etkisini sağlayan 1.0 mm lastik parçacıkları içeren,
polimer modifiyeli akrilik kaplamadır. Katların arttırılması, tenis kortunun oyun yüzeyinin tampon
etkisini arttırır, daha yavaş tempolu yüzey elde edilir. Sistemdeki kat sayısı, voleybol sahaları için
gereken tampon etkisine uyacak şekilde 4 kat olarak ayarlanabilir.

Flexipave Tenis Kortu Sistemi C Katmanı'nda Flexipave Cushion Kat BC 0.5mm kullanılır. Medium-
Slow ve Medium sistemde istenen tampon etkisini sağlayan 0.5 mm lastik parçacıkları içeren,
polimer modifiyeli akrilik kaplamadır. Katların arttırılması, tenis kortunun oyun yüzeyinin tampon
etkisini arttırır, daha yavaş tempolu yüzey elde edilir. Sistemdeki kat sayısı, voleybol sahaları için
gereken tampon etkisine uyacak şekilde 4 kat olarak ayarlanabilir.



Ürün Gamı

Flexipave Tennis Court Sisteminin D Katmanında 4 no'lu agrega ile harmanlanmış Flexipave
Smooth kullanılır. Solmaya karşı dirençli, su geçirmez ve oldukça dayanıklıdır ve alt yüzeyini hava
koşullarından ve iklim koşullarından korur. Flexipave Smooth ve Agrega No. 4 , yerinde belirtilen
oranda içme suyuyla karıştırılarak uygulanır.

Flexipave Readymixed, alternatif bir Kat D'dir. Ara katlar fabrikada tek bir kapta karıştırılır.
Flexipave Hazırlanmış. Solmaya karşı dirençli, su geçirmez ve oldukça dayanıklıdır ve alt yüzeyini
hava koşullarından ve iklim koşullarından korur. Sitede belirtilen oranda içme suyu ile karıştırılır.

Katman E Flexipave Smooth, Flexipave Tenis Kort Sisteminin son katıdır. Renk kataloğu, solmayı
en aza indiren inorganik pigmentler ile tasarlanmıştır. Su geçirmez ve altta yatan yüzeyi hava
koşullarından ve iklim koşullarından koruyan son derece dayanıklı son kattır. Sahada belirtilen
oranda içme suyu ile karıştırıarak kullanılır.

Alternatif olarak, daha fazla yağmur yağan ülkelerde, Flexipave Smooth yerine kullanılır. Kaymaz
agrega içeren Flexipave Smooth Textured kullanılabilir.



Ürün Gamı

Flexipave Kaplama Sisteminde çizgi markalama için tasarlanmış akrilik esaslı, su bazlı bir boyadır. 
Tenis kortları ve diğer eğlence yüzeyleri için kullanılır.

Çizgi İşaretleme Boyası



Ürün Karışım Oranları

Flexipave ürünleri aşağıda belirtilen oranlarda karıştırılırlar:



Faydalar

Tenis kort uygulamalarında tercih edilen Flexipave Sistem ürünleri, mükemmel teknik 
performans sunar:

• En iyi kontrol ve oyun oynama performansı 

• Topun zıplama performansı sabit, tutarlı

• Sürtünme ve kayma arasında mükemmel denge

• Üstün şok emici özellikler

Flexipave Spor Sistemleri, çevreye duyarlı çözümler sunar çünkü sistemler geri
dönüştürülmüş malzeme kullanımını içerir.

• Kolay uygulama • Son derece dayanıklı

• Minimum bakım • Aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı



3 Yıl Sistem Garantisi



18 Colours



Application Video



Kullanım miktarına ve ayrıca iklim koşullarına bağlı olarak, bir tenis kortuna bakım
yapılmalıdır. Bir tenis kortunun oyun konforunu ve eğlencesini sağlamak, zemin
özelliklerinin uygun şekilde sürdürülmesi şarttır.

Düzenli kontrollerin yapılması tavsiye edilir. Gerek görüldüğü takdirde, oyun yüzeyinin
bütünlüğünü korumak için gerekli tüm düzeltici eylemler derhal yapılmalıdır.

Bakım

İhmal nedeniyle birçok kez tenis kortları
oynanmayacak duruma gelmektedir. Oyun
yüzeyini eski haline getirmek için tam bir
yenileme gerekecektir.

Bu gibi durumlarda, ayrıntılı bir saha
incelemesi yapacak olan en yakın Terraco
temsilcinizle iletişime geçilmesi tavsiye
edilir, daha sonra önerilen bir onarım
yöntemi içeren bir Saha Denetim Raporu
hazırlanacak.



Bakım

Yüzey Hazırlığı

1. Yüksek basınçlı su jeti ile yüzey yıkanır, mantar ve yosunu gidermek için mantar
önleyici bir yıkama içerdiğinden emin olun.

2. Tüm yüzey çatlakları açılır ve Flexipave Filler ile gerektiği şekilde doldurulur.

3. Gerekiyorsa, yüzey hataları veya küçük 
seviyelendirme problemleri Flexipave
Filler veya Flexipave Patching 

Compound ile düzeltilip, onarılır. 



Renk
Terraco Flexicoat Tenis Kort Renk Kartelasından renk tercihi yapılır. 

Uygulama
1m uzunluğunda lastik/ kauçuk çekçek kullanarak; 
1. Katlar arasında 2 saatlik kuruma süresine izin

veren 2 kat Flexipave Readymixed uygulayın.
İlk kat, oyun filesine dik yönde uygulanır.
İkinci (ITF 3) ve son (ITF 2) katlar paralel yönde

uygulanır.

2. Solmaya karşı dirençli, su geçirmez, yüksek
dayanıklılıkta bir oyun yüzeyi için, 1 kat Flexipave
Smooth oyun filesine paralel yönde uygulanır.

Not: Son kat, Flexipave Textured olarak bilinen kaymaz agrega içeren dokulu bir
kalitede de mevcuttur.

Bakım



Ambalaj

120 kg 20 kg



For a perfect bounce

every time…

Sports Flooring Systems



Teşekkürler


