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جرين جراس جروب إلنشاء وصيانة المالعب
يسفرررر ستـوجرررررـ سوتـجرررررـربسملعررررـهبس
جررررجراسجررررجمسسهررررجريس ررررر يس ررررجر سجم رررر س تخررررـ
ررررواس فرررر ستـوجرررررـ سوتـجرررررـربسملعررررـهبسمل ـن عررررـ سل ررررـ عبسملـجر ررررـر س
مل ـن عررررـ س تخ
ومل رطرررررـل ـسملخرررررـ جمجسوتجرررررـالر سج رررررـر سملرررررـ ألـسملـجر رررررـر سمل ترررررـع سم رررررـجم س رررررـ س
ـ عررررـبسرررررـج سملـقررررـ مسسو ـ عررررـبسرررررـج سملـرررررـ سو ـ عررررـبسملـتـنررررـسسررررر ل سنقررررومس توجررررر سوتن ررررر س
مل هرررر جر سملخ رررر س لعهرررربسمل ررررن ع سمل رررررتخ مسلررررربسمل وم رررر ـسمل ولررررر س ـ إل ررررـ ف س لررررـ س
ج ررررـر سمل رـطررررـل ـسملخررررـ جمجس ـق رررررـ ـس خـتـ ـ ررررـ سو لررررـوماس تررررـع سو لررررـ س ـيرررررـ سفـجرررررـ س
تـخـ ـرررــس ررررـاسملـ ـالـن رررررـراسوملـ ـنرررررـراسملـ ررررـالج سورررر ل سل رررررـن سملقرررر ج سع رررر ستررررـوجر سملررررـ وم س
ملررررـخ مسلجررررـ ر س ج ررررـر ـسمل عررررـبسرررررومجسنجررررر س ررررن ع س وسمرجر ررررر س وستجترررر اس وسل ررررج س رررري س
رررررـ ر س ررررـط و سورررررـ ل ستـوجرررررـ سملل ـر ررررـ ـسملـ ـط طررررـر سوملررررـ طس ررررـاسملـ ررررـط طسملطـ ـرررررـع س
وملرررـ سرتـ رررـر س لررررـط سملـن عرررـمسمل رررـراسملرررـ جاسوملـ جررررـ سوملـ نرررـ س رررـاسمألنرررـ أل سلرررـ ل سفالررروس
رررـن ربسجرررـ مالسل رررـ عبسولرررو س لرررـوم سملررررـ ل بسو رررج سترررـ ر سمل رررسسملجر رررر سو ر ررر س
ف س رررومجمـسمل عب .س

خدماتنا

األسـتـشـارات ،
التـصـمـيـم،
الـتـوريـد،

الـتـركـيـب،
الـصـيـانـة،
ادارة الـمـنـشـآت الـريـاضـيـة.
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هدفنا
هووووو ال ميوووو واريوووواء الئميوووو لن وووو دا مووووا فوووو المركوووو ا و باإليووووافة الوووو ان شوووورك نا هوووو الوكيوووو ا كبوووور
للشركات الئالمية المئ مدة من ا حاد الدول
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المواصفات العامة لمنتجات الترتان

مميزات خاصة بالمنتج:
 -1قوة تحمل -2.تكلفة مثالية.
 -3مقاومة للعوامل الجوية -4 .غير منفذ للمياه.
 -5سمك المنتج النھائي من 2.5مم  30 :مم حسب الطلب.
 -6مقاومة لالحتكاك واألشعة الفوق بنفسجية -7.ألوانھا ازھية ومتعددة  ٤ألوان.
 -8صيانة وقائية فقط.
استخدماته -:
-1مالعب اليد  -2مالعب التنس االرضى  -3مالعب السله -4ارضيات الجيم
-5ارضيات مناطق مالعب االطفال  –6مالعب الطايره – 7صاالت العاب القوى  –8مضمار الجرى والمشى
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أوالً :معالجه سطح الملعب:
يتم تنفيذ األ رضيات الترتان على أرضية مستوية تماما من الخرسانة األسفلتية الناعمة المخصصة للمالعب (طبقة

سطحية) وبميول بحد أدنى  5سم في االتجاه القصير للملعب أو المضمار باتجاه الصرف (واجب التنفيذ).

الطبقة األولى :فرد طبقة من البرايمر لعزل األسفلت أو الخرسانة عـن الطبقـة األساسـية للترتـان و ـي مـن االكريليـك
أو البوليويريثــان الشــفاف وتعمــل كطبقــة رابطــة باألســفلت أو الخرســانة ويكــون ذلــك بــالر

المساحات الخاصة بذلك.

أو بطريقــة أخــرى مثــل

الطبقة الثانية :فـرد طبقـة مـن حبيبـات الرابـر المطـاس مقـاس 3مـم ) (SPRالمخلـوس بمـادة البوليوريثـان
الشفاف (منشأ أمريكي) معتمد لهذا النوع من األرضيات
الطبقة الثالثة :فرد طبقة سد مسام من مادة البيتادين رابر الشفاف علي كامل مسطح الملعب.
الطبقــة الرابعــة :عمــل طبقــة نهائيــة للمنــتج بــاللون األحمــر أو اللــون المطلــوب بمــادة البيتــادين رابــر
الملون و المخلوس بحبيات الرابر مقاس من  1إلى 4مم.

الطبقة الخامسة :فرد ود ـان طبقـة مـن الراـر المللـون أو البيتـادين رابـر الشـفاف وذلـك كطبقـة نهائيـة

للمنتج ولحماية السطح من االحتكاك والبري وأشعة الشمس واألمطـار ومـا شـابه ذلـك وذلـك بـالر
بالمساحات الخاصة بذلك.
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أو

DATA SHEET
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