
 -:ألرضيات المالعب والمضمار ( أم ) المواصفات الفنية لنظام 

 .ملي  11نظام منفذ للمياه سمك  -1

الخاصة باستخدام ( ستوك ماير )  نالبولي وريثايتم رش طبقة من البرايمر من مادة  -2

 .ماكينة الرش والمخففة بالمادة الخاصة به 

باللون المطلوب ( ام  دي يب أي) يتم فرش طبقة أساسية ونهائية بخليط من حبيبات ال -3

الخاصة  نالبولي وريثاملي مخلوط بمادة  11وبسمك ( ملي  4 – 1) بسمك من 

 .باستخدام الفينيشر والخالط الميكانيكي 

طبقا للمقاييس ( حسب طلب العميل ) الخاصة باللون  نالبولي وريثاالتخليط بمادة  -4

 .الدولية لأللعاب المطلوبة

 .قدم خماسي  –يد تنس  –عب المتعددة سلة هذا النظام خاص بالمال

 -:ألرضيات المالعب والمضمار ( أم أس ) المواصفات الفنية لنظام 

 .ملي  13/ ملي 11نظام غي منفذ للمياه بسمك نهائي  -1

الخاصة باستخدام ماكينة الرش  نالبولي وريثايتم رش طبقة من البرايمر من مادة  -2

 .والمخففة بالمادة الخاصة به 

 -1) مقاس من (ار بي اس) يتم فرش طبقة أساسية بخليط من حبيبات المطاط األسود  -3

ملي باستخدام  11ملي أو  8الخاصة  بسمك  نالبولي وريثا مخلوط بمادة( ملي 4

 .الفينيشر والخالط الميكانيكي 

حسب طلب ) الخاصة وبودرة المطاط  نالبولي وريثايتم فرش طبقة سد مسام مادة  -4

 .نفذ للمياه مملي فوق الطبقة األساسية لتكوين نظام غير  1بسمك ( 1.0 ( )العميل 

 -:يتم رش الطبقة النهائية كالتالي  -0

به وباللون المطلوب بواسطة مساحات خاصة بذلك  الخاصة نالبولي وريثافرد طبقة  - أ

 .ملي  2وبسمك 

إلي  1.1)باللون المطلوب بسمك من (  ام دي يب أي) رش طبقة من الحبيبات  - ب

بكميات وفيرة فوق الطبقة السابقة ومباشرة قبل أن تجف يتم تركها ( ملي  4أو  3.0

 .ليوم 

تجميع الحبيبات الزائدة في اليوم التالي وترك الحبيبات التي تم لصقها بواسطة  - ج

 . نمادة البولي وريثا

طبقا للمقاييس ( حسب طلب العميل ) الخاصة باللون  نالتخطيط بمادة البولي وريثا  -6

 .الدولية لأللعاب المطلوبة 



 .هذا النظام خاص بمضمار الجري والمشي 

 -:ألرضيات المالعب والمضمار (  سبرايأس ) المواصفات الفنية لنظام 

 .ملي  13/ ملي 11نظام غير منفذ للمياه بسمك نهائي  -1

الخاصة باستخدام ماكينة الرش  نالبولي وريثا يتم رش طبقة من البرايمر من مادة -2

 .والمخففة بالمادة الخاصة به 

 -1) مقاس من (ار بي اس) يتم فرش طبقة أساسية بخليط من حبيبات المطاط األسود  -3

ملي باستخدام  11ملي أو  8الخاصة  بسمك  نالبولي وريثا مخلوط بمادة( ملي 4

 .الفينيشر والخالط الميكانيكي 

حسب طلب ) الخاصة وحبيبات المطاط  نطبقة سد مسام مادة البولي وريثايتم فرش  -4

 .ملي فوق الطبقة األساسية لتكوين نظام غير منفذ للمياه  1بسمك ( 1.0( ) العميل 

الخاصة  نمادة البولي وريثاوالمكون من ( االسبراي ) يتم فرش الطبقة النهائية بنظام  -0

) من ( ام  دي يب أي) مخلوطة بحبيبات ال و ال( حسب طلب العميل ) به والملونة 

 .ملي  2بسمك حوالي (  1.0إلي  1.0

طبقا ( حسب طلب العميل ) الخاصة باللون  نالتخطيط بمادة مادة البولي وريثا  -6

 .للمقاييس الدولية لأللعاب المطلوبة 

 .ي هذا النظام يصلح لمضمار الجري والمشي وكذلك مالعب السلة والطائرة واليد والخماس

 -:ألرضيات المالعب والمضمار ( دبليو  أم)المواصفات الفنية لنظام 

 .ملي  13/ ملي 11نظام غير منفذ للمياه بسمك نهائي  -1

الخاصة باستخدام ماكينة الرش  نيتم رش طبقة من البرايمر من مادة البولي وريثا -2

 .والمخففة بالمادة الخاصة به 

 -1) مقاس من (ار بي اس) يتم فرش طبقة أساسية بخليط من حبيبات المطاط األسود  -3

ملي باستخدام  11ملي أو  8الخاصة  بسمك  نالبولي وريثا مخلوط بمادة( ملي 4

 .الفينيشر والخالط الميكانيكي 

حسب طلب ) الخاصة وبودرة المطاط  نيتم فرش طبقة سد مسام مادة البولي وريثا -4

 .ملي فوق الطبقة األساسية لتكوين نظام غير منفذ للمياه  1بسمك ( 1.0 ( )العميل 

الخاصة لحماية السطح النهائي نظام  نيتم فرش طبقة من الدهان من مادة البولي وريثا -0

 .تسوية ذاتية 

طبقا للمقاييس ( حسب طلب العميل ) الخاصة باللون  نالتخطيط بمادة البولي وريثا -6

 .بة الدولية لأللعاب المطلو



 ومالعب السلة والطائرة والقدم الخماسي ( المشي والجري ) هذا النظام خاص بمضمار 

 

 


