
  
  

  لمالعب المتعددة  والمضمارا ألرضيات) أس دبليو ( المواصفات الفنية لنظام 
  
ادة ال  S.Wنظام  )١ ة الجودة من م ه من خامات عالي تم تركيب من شركة   PUھو نظام غير منفذ للمياه ي

STOCKMEIER  الصناعية الرياضية  لألرضيات األلمانية. 
  
طبقة علي  لالفنية لكمع مراعاة المواصفات  أسمنتية أوة خرسانة اسفلتي أرضياتيتم تركيب المنتج علي  )٢

 .حده 
 
فلتية  األساسيتم رش طبقة من البرايمر الخاصة بنوع طبقة   )٣ ا اس ك أسمنتية أوالمراد التركيب عليھ       وذل

 .المساحات الخاصة بالمالعب  أوماكينة الرش  باستخدام
 
ات من المطاط وھي عبارة عن خليط من حبي أساسيةيتم فرش طبقة   )٤ اس من  (SPR)األسودب     ٤-١(مق

ي ادة ال) مل وط بم ن  PUوالمخل اجالخاصة م ركة  إنت ن   STOCKMEIERش دأ م م او ٨بسمك يب   م
ائي١٣مم ، ١٢،  مم١١  أومم ١٠ أومم ٩ تج النھ د لسمك المن ه بالبن اق علي تم االتف ا ي ا لم ك  مم  طبق وذل

 .الترتان  بأرضياتالفينيشرالخاص  مستخداباستخدام الخالط الميكانيكي ويتم الفرد با
  
ر والمخلوطة  )٥ ادين راب ادة البيت ارة عن م ام عب د مس ة س رش طبق تم ف اي ودرة المط ود طبب           (SPR) األس

ن  د ع اس ال يزي ي٠.٥(بمق ن ) مل د ع مك ال يزي ة ١وبس وق الطبق م ف منتيةم احات األس ك بالمس            وذل
 .ة   للمالعب وذلك لتكوين نظام غير منفذ للمياه الخاص

  
تم )٦ ة  ي ات المطاط الملون ع حبيب ة م ر الملون ادين راب ادة البيت ن م وط م ة خاصة مخل رش طبق            EPDMف

ر ن  األحم م  ٠.٥بسمك م يم احا١ إل تخدام المس ا باس م وفردھ دم            ت الخاصة بالمالعب وبسمك ال يزي
 .طبقتين  أوقة واحدة مم علي طب ٢  عن 

  
ة  )٧ وانين الخاص ا للق ب طبق يط المالع تم تخط ابي ة  باأللع د (الجماعي لة  –ي ائرة  –س ب ) ط روحس           آخ

 .تعديالت طبقا للقانون الدولي لكل لعبة علي حده 
  
ادة ا )٨ فافة من م ة ش ة حماي تم فرش طبق فافة والخاصة للي ر الش ادين راب اك لبيت ري واالحتك ة من الب        حماي

  .وسھولة الصيانة  UVوال
  
  

  



    
  لمالعب و المضمار ارضيات أل)أم ( لنظام المواصفات الفنية 

  
  

  . مم١٠نظام منفذ للمياه سمك  -١
  
الخاصة باستخدام ماكينة الرش ) ستوك ماير ( يوريثان ش طبقة من البريمر من مادة البوليتم ر -٢

  . والمخففة بالمادة الخاصة به
  
  من باللون المطلوب بسمك) بي دي ام  إي(  ات ال بخليط من حبيب ةو نھائي ةأساسييتم فرش طبقه  -٣

   والخالط الميكانيكي رالفينيشباستخدام  الخاصةيوريثان البولمخلوط بماده مم ١٠وبسمك )مم  ٤:١(  
  
 لأللعابطبقا للمقاييس الدولية ) حسب طلب العميل ( يوريثان الخاصة باللون التخطيط بمادة البول -٤

  . المطلوبة
  

  . قدم خماسي - تنس –يد  –طائرة  -ھذا النظام خاص بالمالعب المتعددة سلة 
  
 



  
  
  

  رضيات للمالعب و المضمارأل )اس ام ( لنظام  المواصفات الفنية

  مم ١٣/ مم  ١١بسمك نھائي  للمياهنظام غير منفذ  -١
  
  . بالمادة الخاصة به الخاصة باستخدام ماكينة الرش والمخففة نيوريثاطبقة من البريمر من مادة البول يتم رش -٢

ات ا -٣ ن حبيب يط م ية بخل ة أساس رش طبق تم ف ودي اط االس ى ار( لمط ن ) اس ب اس م م٤: ١(مق ادة  )م وط بم مخل

  . الميكانيكيمم باستخدام الفينيشر والخالط  ١١مم او  ٨يوريثان الخاصة بسمك البول

م ١بسمك  )٠.٥) (العميل  حسب طلب( المطاط  بودرةيتم فرش طبقة سد مسام مادة البولى يوريثان الخاصة و -٤ م

  . نظام غير منفذ للمياه فوق الطبقة االساسية لتكوين

  :يتم رش الطبقة النھائية كالتالى  -٥

  مم٢فرد طبقة البولى يوريثان الخاصة به وباللون المطلوب بواسطة مساحات خاصة بذلك وبسمك )   أ
ات ) ب ن الحبيب ة م ى دى ام ( رش طبق وب وبسمك) اى ب اللون المطل ن (  ب ى  ١.٠م م ٤او ٣.٥ال ات  )م بكمي

  ليوم قة ومباشرة قبل ان تجف يتم تركھاوفيرة فوق الطبقة الساب
  . تجميع الحبيبات الزائدة فى اليوم التالى وترك الحبيبات التى تم لصقھا بواسطة مادة البوليوريثان)  ج

  . طلوبةمال يس الدولية لاللعابيطبقا للمقا) حسب طلب العميل ( دة البوليوريثان الخاصة باللون االتخطيط بم -٦

  .ھذا النظام خاص بمضمار الجري و المشي 

  :سابقة أعمال ھذا المنتج 

 مضمار الجري بنادي الشروق -



 ألرضيات للمالعب و المضمار) اس سبراي ( المواصفات الفنية لنظام 

  .مم ١٣، مم ١١نظام غير منفذ للمياه بسمك نھائى  -١

  .يتم رش طبقة من البريمر من مادة البوليوريثان الخاصة باستخدام ماكينة الرش والمخففة بالمادة الخاصة به  - ٢

مخلوط بمادة ) مم٤: ١(مقاس من ) اس بى ار( يتم فرش طبقة أساسية بخليط من حبيبات المطاط االسود - ٣

  .مم باستخدام الفينيشر والخالط الميكانيكى  ١١مم او  ٨البوليوريثان الخاصة بسمك 

مم ١بسمك ) ٠.٥() حسب طلب العميل ( يتم فرش طبقة سد مسام بمادة البوليوريثان الخاصة و حبيبات المطاط  - ٤

  .فوق الطبقة االساسية لتكوين نظام غير منفذ للمياه 

حسب طلب العميل ( والمكون من مادة البوليوريثان الخاصة به والملونة ) االسبراى(يتم فرش الطبقة النھائية بنظام  - ٥

  .مم  ٢بسمك حوالى ) ١.٥الى  ٠.٥(من ) اى بى دى ام ( والمخلوطة بحبيبات ال ) 

  طبقا للمقاييس الدولية لاللعاب المطلوبة ) حسب طلب العميل ( يط بمادة البولى يوريثان الخاصة باللون التخط - ٦

  ھذا النظام يصلح لمضمار الجرى والمشى وكذلك مالعب السلة والطائرة واليد و الخماسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  والمضمارلمالعب المتعددة  األرضيات ) أس دبليو ( المواصفات الفنية لنظام 

  

من شركة   PUھو نظام غير منفذ للمياه يتم تركيبه من خامات عالية الجودة من مادة ال  S.Wنظام  )١
STOCKMEIER   األلمانية لألرضيات الصناعية الرياضية. 

 
 .طبقة علي حده  ليتم تركيب المنتج علي أرضيات خرسانة اسفلتية أو أسمنتية مع مراعاة المواصفات الفنية لك )٢
 
يتم رش طبقة من البرايمر الخاصة بنوع طبقة األساس المراد التركيب عليھا اسفلتية أو أسمنتية وذلك        )٣

 .باستخدام ماكينة الرش أو المساحات الخاصة بالمالعب 
 

) ملي    ٤-١(مقاس من  (SPR)يتم فرش طبقة أساسية وھي عبارة عن خليط من حبيبات من المطاط األسود  )٤
مم أو  ١٠مم أو ٩مم او   ٨بسمك يبدأ من   STOCKMEIERالخاصة من إنتاج شركة  PUة الوالمخلوط بماد

مم  طبقا لما يتم االتفاق عليه بالبند لسمك المنتج النھائي وذلك باستخدام الخالط الميكانيكي ١٣مم ، ١٢مم ، ١١
 .ويتم الفرد باستخدام الفينيشرالخاص بأرضيات الترتان 

 
          (SPR)األسود  طعبارة عن مادة البيتادين رابر والمخلوطة ببودرة المطا يتم فرش طبقة سد مسام )٥

مم فوق الطبقة األسمنتية وذلك بالمساحات          ١وبسمك ال يزيد عن ) ملي٠.٥(بمقاس ال يزيد عن 
 .الخاصة   للمالعب وذلك لتكوين نظام غير منفذ للمياه 

 
          EPDMلبيتادين رابر الملونة مع حبيبات المطاط الملونة يتم فرش طبقة خاصة مخلوط من مادة ا )٦

مم وفردھا باستخدام المساحات الخاصة بالمالعب وبسمك ال يزيد          ١مم إلي  ٠.٥األحمر بسمك من 
 .مم علي طبقة واحدة أو طبقتين  ٢عن   

 
وحسب آخر          ) طائرة  –سلة  –د ي(يتم تخطيط المالعب طبقا للقوانين الخاصة باأللعاب الجماعية  )٧

 .تعديالت طبقا للقانون الدولي لكل لعبة علي حده 
  

يتم فرش طبقة حماية شفافة من مادة البيتادين رابر الشفافة والخاصة للحماية من البري واالحتكاك         )٨
  .وسھولة الصيانة  UVوال

  

  

  

 



  لمالعب و المضمار ارضيات أل) أم دبليو ( فنية لنظام المواصفات ال

  مم ١٣، مم  ١١ نھائينظام غير منفذ للمياه بسمك  -١

  وريثان الخاصة باستخدام ماكينة الرش والمخففة بالمادة الخاصة بهمن مادة البولي رش طبقة من البريميتم ر -٢

ات الم -٣ ى ار(  األسودطاط يتم فرش طبقة أساسية بخليط من حبيب اس من ) اس ب م٤: ١(مق ان الخاصة ) م ادة البوليوريث وط بم مخل

  الميكانيكيمم باستخدام الفينيشر والخالط  ١٠ أومم  ٨بسمك 

ة االساسية ١بسمك ) ٠.٥) (حسب طلب العميل ( المطاط  بودرةيوريثان الخاصة ويتم فرش طبقة سد مسام مادة البول -٤ مم فوق الطبق

  لتكوين نظام غير منفذ للمياه

  .نظام تسوية ذاتية  السطح النھائي لحماية الخاصةيوريثان الدھان من ماده البوليتم فرش طبقة  -٥

  . طلوبةمال لأللعابطبقا للمقاييس الدولية ) حسب طلب العميل ( وريثان الخاصة باللون التخطيط بمادة البولي -٦

  .و القدم الخماسي  ومالعب السلة والطائرة) المشي والجري(النظام خاص بمضمار ھذا 

  :سابقة أعمال ھذا المنتج 

 .الملعب المتعدد بنادي الشروق  -
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