
  المواصفات الفنية لمنتج النجيل الصناعي
  ةـــدمــــــالمق

وق   النجيل الصناعي ل يتمتع بمزايا فريدة جعلته ينافس بجدارة بل يتف ى النجي و األرضيات الصناعية اآلخرى حيث  الطبيعيعل
ارات  ارب و اإلختب ي المتواصل و التج ن البحث العلم دة م نوات عدي ويره س تغرق تط ياأس ة و ف ل المالعب  لمعملي ه النجي ، إن
  . الصناعي المبتكر و الفريد بخصائصه و مظھره و ملمسه الذي يشبه تماماً النجيل الطبيعي 

   
   المواصفات العامة 

ه أن اللعب أو المشي فوق ھذا النجيل  .١ د أن رء أن يتأك ى الم ل الطبيعي و يصعب عل ه النجي ذي يعطي يمنح نفس الشعور ال
 .  صناعي حتى عند لمسه باليد

 
ل حائز على شھادات تقدير من منظمات صحية دولية  .٢ ى النجي ذلك عل وق ب د تف إذ أنه يقلل تعرض الالعبين لإلصابات و ق

 . الطبيعي 
 
عة  .٣ أثر باألش ار و ال يت ة و أمط رارة و رطوب ن ح اخ م وال المن ة أح ون و يناسب كاف ات الل از بثب جية و يمت وق بنفس الف

 . الخصائص مع مرور الزمن 
  

 .ار بالبيئة فقد نال موافقة جمعية أصدقاء البيئة غير ض .٤
  

ه  .٥ ناعم الملمس و ال يحدث أي تأثيرات جانبية ناتجة عن إحتكاك الجسم به كما في األرضيات الصناعية اآلخرى حيث أن
 .ال يخزن الحرارة داخله 

  
 . ال يحتاج إلى شبكة ري أو صرف حيث أن المنتج في حالة رطوبة دائمة  .٦

  
واده .٧ ون م ية  تتك ل األساس اً كالنجي دو تمام تج ليب ذا المن ة خصيصاً لھ وربلين المعالج ولي ب ين و الب ولي إثيل ادتي الب ن م م

 . الطبيعي 
  

ة  .٨ ل بمثاب ك لتعم البرودة و ذل الج ب وك المع ل و الكاوتش ات الرم ن حبيب يط م ة بخل ات البيني لء الفراغ تم م ة ي ادة لماي وس
 . الطبيعي  الالعبين لتأمين األحساس المطابق للنجيل

 
 . كثيفة كما يسھل تنظيفه باألرضية و ال يقتلع تحت األقدام و لذلك له صيانة دورية  االلتصاقشديد  .٩

  
   .له نظام خاص لتصريف المياه و ال يحدث فجوات أو فراغات بين الشعيرات كما في النجيل الطبيعي .١٠

 
  .ألقصى الظروف من خالل التجارب و المباريات العديدةتم إثبات أن ھذا المنتج شديد التحمل   .١١
 

  
  
  



  : المواصفات الخاصة للنجيل الصناعي للمالعب 
    
وربلين المعالجة خصيصاً  ٤.٥عن عبارة عن روالت بعرض ال يزيد .١ ولي ب ين و الب ولي إيثل م من مادة الب

 . لھذا المنتج ليبدو كما النجيل الطبيعي 
 
ل  .٢ ات النجي ين فراغ د ب اً يوج البرودة طبق الج ب وك المع ات الكاوتش يض و حبيب ل األب ن الرم ات م حبيب

 ). F.H.I( مواصفات لل
  

ع  ١المنتج منفذ للمياه ال يقل وزن المتر المربع عن  .٣ ر المرب دون رمل و كاوتشوك و يكون وزن المت ك ب
 .سم٦.٥للمنتج طول  ك  ٤٢عند ملء الفراغات ال يقل عن 

  
 .سم حسب كل لعبة  ٦.٥سم إلى  ٢من طول الشعيرة  .٤

  
 . معالج ضد الفطريات و األشعة الفوق بنفسجية و ال يتغير لونه  .٥
 

  :الشروط العامة للمنتج 
 . أو بالط أسفلتخرسانة أو أو  )طبقة أساسية ( يتم تركيبه على أرضية عادية  .١

 . ال يحتاج إلى مياه بصفة دائمة ناتجة من الحرارة المتولدة من المنتج  .٢

 ) .صرف خارجي ( لى صرف خاص لتصريف المياه ال يحتاج إ .٣

 .التآكل وتغير اللون عيوب الصناعة و التركيب و ل عن خمس سنوات ضدقالمنتج مضمون لمدة ال ت .٤

 : شھادات من أحد المعامل المعترف بھا دولياً تفيد  .٥

  .عن اللعب على النجيل الطبيعي % ٥٠تقل نسبة اإلصابة  
 . الكرة كما في الطبيعي اب أللعطابقة مواصفات النجيل و م 
 . تحليل الشعيرات و مطابقتھا للمواصفات الدولية لقابلية اإلشتعال  
  . موافقة اإلتحاد الدولي لكرة القدم  

  
  

  
 

  


