
Domo® Champion Ascari S Pro é um campo 
de relva artificial sem enchimento com um novo 
fio exclusivo perfilado, Sistema de Resiliência 
Natural.
O perfil do fio é inspirado por uma lâmina 
natural de relva e tem uma estrutura em veia 
com um grão grosso no meio, o que dá um 
aspecto muito natural e pontua melhor em 
testes de desgaste e resiliência.

INSPIRADO PELA NATUREZA BENEFÍCIOS

DOMO® CHAMPION ASCARI S PRO

Fácil instalação, manutenção e 
reciclagem devido à ausência de grãos de 
borracha.

Parece relva real através da variação 
de diferentes tipos de fios e tons de cor.

Praticável em todas as condições 
meteorológicas. Pode ser usado em 
ambientes internos como externos.



DOMO® SPORTS GRASS 

4870-154 Ribeira de Pena
T +351 961 381 398 
T +351 964 960 549

geral@domoportugal.com 
www.domoportugal.com 

Descrição da Especificação

Aplicação Futebol, Futebol Indoor, Multidesporto

Fibra Polietileno / 100% Monofilamento reto / 320 µm largura / 
12.000 dtex / Forma de Diamante

Processo de Fabrico Tufting Linear

Medida 5/16”

# Pontadas /lm 200 /lm - 220 /lm ± 10%

# Tufos /m² 25.200 /m² - 27.720 /m² ± 10%

# Fibra /m² 705.600 /m² - 776.160 /m² ± 10%

Altura da Fibra 20 mm - 25 mm ± 5%

Peso da Fibra 2.130 gr/m² - 2.740 gr/m² ± 10%

Altura Total 22 mm - 27 mm ± 5%

Peso Total 3.430 gr/m² - 4.040 gr/m² ± 10%

Base Primária
Polipropileno, UV-Estabilizado,  
com reforço de tecido de fibra de 
vidro incorporado, 300 gr/m²

± 5%

Base Secundária Latex, 1.000 gr/m² ± 10%

Enchimento Não requerido. Areia é opcional.

Largura do Rolo 400 cm ± 5%

Comprimento do Rolo De acordo com o plano de instalação

Cor Verde, dois tons

Cor das Linhas Branco (fio reto = branco; 
fio curvo = igual ao fio verde)

Comportamento da Cor Escala 7 (DIN 54004)

Estabilidade - UV > 5.000 horas UV-A

Permeabilidade 6.10-4 m/seg

Ancoragem da Fibra > 30 N

Resistência ao Cloro 4 - 5 (DIN 54019)

Resistência à Água 4 - 5 (DIN 54007)

Ficha Técnica DOMO® CHAMPION ASCARI S PRO

TESTADO E APROVADO

A Sports and Leisure Group NV reserva-se ao direito de efetuar modificações técnicas ao produto acima 
referido. Os produtos entregues podem diferir ligeiramente dos valores mencionados. A Sports Leisure Group 
NV garante a qualidade técnica do produto proposto.

Por favor não hesite em contactar-nos para mais informações.
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DOMO®  SPORTS GRASS
Com mais de 30 anos de experiência, 
a Domo® Sports Grass é especialista 
em sistemas de relva artificial  
inovadora e de alta qualidade para 
campos desportivos.

No mundo todo, a Domo® Sports 
Grass é responsável por mais de 
100 milhões de m² de relva 
sintética instalada para futebol, 
hóquei, ténis, rugby, golfe, futebol 
americano e desportos multifuncionais.




