
 -:مميزات خاصة بمنتج الأكريليك 

ألوانها زاهية ومتعددة  -4تكلفة مثالية    -3صيانة وقائية فقط    -2قوة التحمل     -1

واألشعة الفوق  لالحتكاكمقاومة  -6مقاومة للعوامل الجوية    -5ألوان   4األلوان 

 .ملي  2سمك المنتج النهائي  – 8غير منفذ للمياه   -7بنفسجية    

 -:التركيب طريقة 

يتم التركيب علي طبقة من اإلسفلت الناعم بواسطة الفنيين المؤهلين من الشركة وذلك 

باستخدام مساحات مطاط سائل خاصة لفرد االكريليك علي األرضية اإلسفلتية علي عدة 

 .طبقات 

 -:التخطيط 

يتم عمل يتم باللون األبيض مادة االكريليك الخاصة بالتخطيط وفي حالة مضمارات المشي 

 .متر لبيان مسافة المشي لمستخدمي المضمار  155متر أو  55أرقام كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ملي للملاعب  01 – 5سمك   SOFT ACRYLICالعرض الفني الموضح للمنتج 

تنس / قدم خماسي / طائرة / يد / سلة / مضمار الجري والمشي )المتعددة 

 (أرضي 

 مقدمة

) االكريليك الشفاف المستورد والملون طبقا لرغبات العميل وهو منتج مصنع من خامات 

تحت أشراف شركتنا والمطابق للمواصفات القياسية طبقا الختبارات ( أخضر -أزرق  -أحمر

المركز القومي للبحوث وهو منتج متعدد األغراض لالستخدام الخارجي مقاوم ألشعة الشمس 

ويتم توريد وتركيب المنتج علي أرضية , اه واالحتكاك والبري ومانع للتزحلق ومقاوم للمي

أو الخرسانة األسمنتية باستواء تام وميول في اتجاه ( اإلسفلتية ) مستوية تماما من الخرسانة 

 .الصرف ويتكون المنتج من عدة طبقات حسب السمك المطلوب 

 الطبقة األولي

خاصة وذلك لسد المسام وهي طبقة من البرايمر وهي مكونة من االكريليك المخلوط بطريقة 

 .الموجودة باألرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة بها 

 الطبقة الثانية

وهي طبقة الريسيرفيس وهي مكونه من طبقة االكريليك غليظ القوام باللون األسود المخلوط 

 .بحبيبات الرابر طبقا للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات 

 ةالطبقة الثالث

وهي طبقة من االكريليك غليظ القوام باللون األسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك 

 .المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات 

 الطبقة الرابعة

وهي أيضا طبقة االكريليك غليظ القوام باللون األسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك 

 .تصاص للصدمات المطلوب لتعطي مرونة عالية وام

 الطبقة الخامسة

تكرار لطبقة االكريليك غليظ القوام باللون األسود المخلوط بحبيبات الرابر طبقا للسمك 

 .المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات 



 الطبقة السادسة

الرابر طبقا للسمك  بودرةتكرار لطبقة االكريليك غليظ القوام باللون األسود المخلوط ب

 .لوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات المط

 الطبقة السابعة

هي نفس الطبقة السابقة ولكن بكثافة أقل من السابقة وذلك للحصول علي سطح أملس الستقبال 

 .الطبقة النهائية ثم تخطيط المالعب 

 الطبقة الثامنة

 .للمنتج هي طبقة نهائية ملونة إضافية إلعطاء مرونة أكثر للسطح وضمان الجودة 

 التخطيط

ويتم باللون األبيض أو باللون المطلوب من مادة االكريليك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة 

 .ويتم التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة 

 الطبقة التاسعة

وهي طبقة الحماية وهي مكونة من طبقة االكريليك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة 

االنتهاء من التخطيط لمقاومة االحتكاك والبري ومانعة للتزحلق  لتغطية الملعب بعد تمام

 . UVومقاومة ألشعة ال 

 

 

 

 

 

 

 



للملاعب ( ملي  2-1) المواصفات الفنية للأرضيات هارد اكريليك سمك 

 –قدم خماسي  –طائرة  –يد  –سلة  –مضمار الجري والمشي ) المتعددة 

 (تنس أرضي 

 الطبقة األولي

البرايمر وهي عبارة عن طبقة االكريليك المخلوط بطريقة خاصة لسد المسام وهي طبقة 

 .الموجودة باألرضية الحالية ومعالجة أي عيوب موجودة 

 الطبقة الثانية

وهي طبقة الريسرفس وهي عبارة عن طبقة االكريليك المخلوط بطريقة خاصة بمادة بودرة 

 .تقبال الطبقة التالية السليكا فالور للحصول علي سطح مستوي تماما واس

 الطبقة الثالثة

وهي طبقة البريكوت وهي عبارة عن طبقة من االكريليك  غليظ القوام طبقا للسمك المطلوب 

 .لتعطي مرونة وامتصاص للصدمات

 التخطيط

ويتم باللون األبيض أو باللون المطلوب من مادة االكريليك المقاوم للعوامل الجوية المختلفة 

 .طبقا للمقاييس المطلوبة ويتم التخطيط 

 الطبقة الربعة

وهي طبقة الحماية وهي مكونة من طبقة االكريليك الخام الشفاف المصنع بطريقة خاصة 

لتغطية الملعب بعد تمام االنتهاء من التخطيط لمقاومة االحتكاك والبري ومانعة للتزحلق 

 . UVومقاومة ألشعة ال 

 

 

 


