
  

  
  كريلكالمواصفات العامة لمنتجات اإل

  
  :مميزات خاصة بالمنتج  ◘

  .صيانة وقائية فقط ) ٢                  . قوة تحمل ) ١

  ألوان  ٤ألوانھا زاھية ومتعددة ) ٤                  . تكلفة مثالية ) ٣

  .نفسجيةمقاومة لالحتكاك واألشعة الفوق ب) ٦                 . مقاومة للعوامل الجوية ) ٥

  .مم  ٢سمك المنتج النھائي ) ٨           . غير منفذ للمياه ) ٧

  : طريقة التركيب  ◘

ك باستخدام مساحات  يتم التركيب على طبقة من اإلسفلت الناعم بواسطة الفنيين المؤھلين من الشركة وذل

  .  كاوتشوك خاصة لفرد األكريلك على األرضية اإلسفلتية على عدة طبقات 

  
  : التخطيط  ◘

ام كل  تم عمل أرق يتم باللون األبيض من مادة األكريلك الخاصة بالتخطيط وفي حالة مضمارات المشي ي

  .م  لبيان مسافة المشي لمستخدمي المضمار  ١٠٠م أو كل  ٥٠

  
  
 
 
 



  مم ١٠ - ٥سمك  Soft acrylicالعرض الفني الموضح للمنتج 
  )تنس أرضي/ قدم خماسي / طائرة / يد / سلة / مضمار الجري والمشي ( للمالعب المتعددة 

  مقدمة

رك الشفاف المستورد وان سبورت المصنع من خامات االكلي ة ن تج مارك ل  وھو من ات العمي ا لرغب ون طبق  –أزرق  –أحمر (والمل
دد األغراض  )أخضر  تج متع تـحـت إشـراف شركتنا والمطابق للمواصفات القياسية طبقاَ الختبارات المركز القومي للبحوث وھو من

ى أرضية  تج عل د وتركيب المن تم توري اه ، ي اوم للمي لالستخدام الخارجي مقاوم ألشعة الشمس واالحتكاك والبري ومانع للتزحلق ومق
ات )سفلتية اال( مستوية تماما من الخرسانة  تج من عدة طبق اه الصرف ويتكون المن أو الخرسانة األسمنتية باستواء تام وميول في اتج

  .حسب السمك المطلوب
  الطبقة األولي

ة ومعالجة أي البرايمر وھي مكونه من االكلير وھي طبقة من ك المخلوط بطريقة خاصة وذلك لسد المسام الموجودة باألرضية الحالي
  .عيوب موجودة بھا

  الطبقة الثانية

طبقة الريسيرفيس وھي مكونه من  طبقة من االكليرك غليظ القوام باللون االسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب   وھي
  .لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات 

  الطبقة الثالثة

ر طاالكليرك ھي طبقة من  ات الراب ة وامتصاص غليظ القوام باللون االسود المخلوط بحبيب ة عالي وب  لتعطي مرون ا للسمك المطل بق
  .للصدمات 

  الطبقة الرابعة

ن  ة م رك وھي أيضا طبق ة االكلي ة عالي وب  لتعطي مرون ا للسمك المطل ر طبق ات الراب وط بحبيب ود المخل اللون االس وام ب يظ الق غل
  .وامتصاص للصدمات

  الطبقة الخامسة

ة وامتصاص غليظ القوام باللون االكليرك تكرار لطبقة  ة عالي وب  لتعطي مرون ا للسمك المطل ر طبق ات الراب وط بحبيب االسود المخل
  .للصدمات

  الطبقة السادسة

الرابر طبقا للسمك المطلوب  لتعطي مرونة عالية وامتصاص  ببودرةالمخلوط  المطلوبغليظ القوام باللون االكليرك تكرار لطبقة 
  .للصدمات

  الطبقة السابعة

  طبقة النھائية ثم تخطيط المالعب السابقة ولكن بكثافة اقل من السابقة وذلك للحصول علي سطح أملس الستقبال ال الطبقةھي من نفس 

  الطبقة الثامنة

  .إضافية ألعطاء مرونة أكثر للسطح وضمان الجودة للمنتج  ملونة ھي طبقة نھائية

  التخطيط

  .لمقاوم للعوامل الجوية المختلفة ويتم التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة ااالكليرك ويتم باللون األبيض أو باللون المطلوب من مادة 

  الطبقة التاسعة

وھى طبقة الحماية وھى مكونه من طبقة االكليرك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة لتغطية الملعب بعد تمام االنتھاء من التخطيط 
 UVالـ  لمقاومة االحتكاك والبري ومانعة للتزحلق و مقاومة ألشعة

 
  
 
 



  

  
  )مم  ٢ -١(المواصفات الفنية لألرضيات ھارد اكريليك سمك 

  ) تنس أرضي – خماسيقدم  –طائرة  –يد  –سلة  -والمشي يمضمارا لجر(للمالعب المتعددة 
  
  مقدمة

  
  والملون طبقا لرغبات العميل  المستوردالشفاف  وھو منتج ماركة نوان سبورت المصنع من خامات االكليرك

ومي ـت إشـحـت )أخضر  –أزرق  –أحمر (  ز الق ارات المرك اَ الختب راف شركتنا والمطابق للمواصفات القياسية طبق
انع للتزحلق  ري وم اك والب اوم ألشعة الشمس واالحتك للبحوث وھو منتج متعدد األغراض لالستخدام الخارجي مق

اه اوم للمي انة،  ومق ن الخرس ا م توية تمام ى أرضية مس تج عل ب المن د وتركي تم توري فلتية (  ي انة )االس أو الخرس
  .من عدة طبقات حسب السمك المطلوبالصرف ويتكون المنتج  هتجاا فيتام وميول  باستواء األسمنتية

  
  :  األولىالطبقة 

 باألرضيةوھى طبقة البرايمر وھى عبارة عن طبقة من االكليرك المخلوط بطريقة خاصة لسد المسام الموجودة    
  .عيوب موجودة  أيالحالية ومعالجة 

  
  : الطبقة الثانية 

ة  ارة عن الريسرفس وھى وھى طبق ة  عب وط بطريق رك المخل ة من االكلي ادةطبق ودرة خاصة بم الور السليكا  ب ف
  .الطبقة التالية  واستقبالللحصول على سطح مستوى تماما 

  
  : الطبقة الثالثة 

و ة البريك ى طبق ى  توھ ن وھ ارة ع يظ العب رك غل ن االكلي ة م ة طبق ى مرون وب لتعط مك المطل ا للس وام طبق ق
  .وامتصاص للصدمات 

  
  : التخطيط 

اللون  يضويتم ب ا األب ا لأو ب تم التخطيط طبق ة وي ة المختلف اوم للعوامل الجوي رك المق ادة االكلي وب من م لون المطل
  .للمقاييس المطلوبة 

  
  : الطبقة الرابعة 

رك الخمكونه وھى طبقة الحماية وھى  ام من طبقة االكلي د تم ة الملعب بع ة خاصة لتغطي ام الشفاف المصنع بطريق
 UV الـ شعةألمة وو مقاومانعة للتزحلق  ريوالباالنتھاء من التخطيط لمقاومة االحتكاك 
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