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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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ثانيا :أعمال االكريليك
مميزات االكريليك
 /1قوه التحمل  /2صيانة وقائية فقط
 /3تكلفه مثالية  / 4ألوان زاهية
 /5مقاوم للعوامل الجوية  / 6مقاوم لألشعة الفوق بنفسجية
 /7غير منفذ للمياه  /8سمك المنتج النهائي من  5مم الى  8مم

استخدامات االكريليك
ارضيات جراج  -مالعب الطائره -مالعب التنس األرضي -مضمار الجري والمشي
مالعب السلة ومالعب اليد -مالعب كره القدم الخماسي
ألعمال المدنية أسفل طبقة االكريليك والترتان (الحفر – طبقة األساس) (الخرسانة)
توريد وفرد طبقة أساس من الدقشوم (الحجر الجيرى الطرى)وبمقاس اعتبارى متدرج حتى (6سم).

يتم عمل طبقة اسفلت أو طبقة من الخرسانة ويتم التنفيذ على اتجاه ميول الصرف.
يتم معالجه األماكن الغير مستوية بسطح األسفلت أو الخرسانة بمادة  Acryptcالمخلوطة بالسليكا
ساند والماء وعلى طبقات طبقا لمساحة وعمق المنطقة المراد تسويتها إن وجد
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أعمال الصرف

المواصفات الفنية ألعمال الصرف:
تركب مجارى صرف مياه الغسيل واألمطار من الفيبر وكذلك غرف التفتيش الالزمة ومواسير الصرف من الـــ P.V.C
تنفذ مع التوصيل إلى أقرب غرفة تفتيش للملعب
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مواصفات فنية هارد إكريليك

.

طبقات االكريليك:
الطبقــة األولــى :وهــي طبقــة مــن االكريليــك المخلــو بطريقــة خاصــة وذلــك لســد المســام الموجــودة باألرضــية الحاليــة
ومعالجة أي عيوب موجودة بها.

الطبقة الثانية :وهـي نفـس الطبقـة السـابقة ولكـن مخلـو بكثافـة أقـل للحصـول علـى سـطح مسـتوي تمامـا واسـتقبال

الطبقة التالية.

الطبقة الثالثة :هي طبقة من االكريليك غليظ القوام المخلـو بحبيبـات الر ـر مقـاس مـن ( 4 : 1ملـي) طبقـا للسـمك
المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة الرابعة :وهي أيضا طبقة مـن االكريليـك سـميك القـوام المخلـو بحبيبـات الر ـر مقـاس (مـن2:1.5ملـي) طبقـا
للسمك المطلوب لتعطي مرونة عالية وامتصاص للصدمات.
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الطبقة الخامسة :تكرار لطبقة اإلكريليك سميك القوام المخلو بحبيبات الر ر طبقا للسمك المطلـوب لتعطـي مرونـة

عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقـة السادســة :تكـرار لطبقــة االكريليــك ســميك القـوام المخلـو ببــودرة الر ــر طبقــا للســمك المطلــوب لتعطــي مرونــة
عالية وامتصاص للصدمات.

الطبقة السـابعة :هـي مـن نفـس الطبقـات السـابقة ولكـن بكثافـة اقـل مـن السـابقة وذلـك للحصـول علـى سـطح أملـس
الستقبال الطبقة النهائية ثم تخطيط المالعب.

الطبقة الثامنة :هي طبقة نهائية إضافية إلعطاء مرونة أكثر للسطح وضمان الجودة للمنتج.
التخطــيط :ويــتم بــاللون األبــي

أو بــاللون المطلــوب مــن مــادة االكريليــك المقــاوم للعوامــل الجويــة المختلفــة ويــتم

التخطيط طبقا للمقاييس المطلوبة

طبقة الحماية :وهي طبقـة شـفافة توضـع بعـد التخطـيط بهـدف حمايـة الملعـب مـن أشـعة الشـمس واألمطـار ودرجـات
الحراره وتعطي درجه من اللمعان على ارضية الملعب وتجعله أكثر جماال.
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سوفت أكريليك
منتج CUSHION PLUS
يتم تركيب المنتج على طبقة أسفلت أو طبقة من الخرسانة ويتم التركيب اتجاه ميول الصرف.
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الطبقة األولى :توريد وتركيـب روالت ترتـان جـاهزة لـون اسـود بسـمك يبـدأ مـن 6مـم وحتـى 10مـم علـى كامـل سـطح

الملعب بواسطه مادة الالصق الخاص بالمالعب أو عمل طبقة ترتان باستخدام الفينشر بسمك 10-8م.

الطبقة الثانية :هي طبقة من االكريليك لسد المسام الخاصة باأل رضية الحالية وذلك الستقبال الطبقة الثانية.
الطبقة الثالثة :وهى طبقة أسـاس أخـرى مـن االكريليـك المشـمع الملـون بكثافـة عاليـة بعـد طبقـة األسـاس والسـتقبال

الطبقة التالية.

الطبقة الرابعة:طبقة نهائية من االكريليـك الخـاص بـاللون المطلـوب وهـى مانعـة للتزحلـق واالنـزالق ومقاومـه لألشـعة
فوق البنفسجية واالحتكاك.

التخطيط:ويتم باللون األبي

أو باللون المطلوب من مادة االكريليك
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سوفت اكريليك
منتجCUSHION MM6-4
يتم تركيب المنتج على طبقة أسفلت أو طبقة من الخرسانة ويتم التركيب اتجاه ميول الصرف.
المواصفات العامة لمنتجات اإلكريليك:

.
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الطبقة األولى :فرش طبقة بريمر لتجهيز طبقة األساس الستقبال أولى طبقات المنتج.
الطبقة الثانية :وهى طبقه من االكليرك المخلوطة بمواد خاصة لضـبط مسـتوى األ رضـية الحاليـة ومعالجـة أى عيـوب
في استواء األرضية.
الطبقة الثالثة :فرش طبقة مكونة من ماده االكليرك المخلو بحبيبات المطا

 SPRليعطي مرونة للمنتج.

الطبقة الرابعة :فرش طبقة أخرى مثل الطبقة السابقة إلعطاء المرونة.
الطبقة الخامسة :فرش طبقه أكثر نعومة مكونة من مادة االكليرك المخلو بحبيبات المطا الناعمة .S2
الطبقة السادسة :فرش طبقة أخرى مثل الطبقة السابقة إلعطاء المرونة.
الطبقة السابعة :وهى طبقة من االكريليك لسد المسام الخاصة باأل رضية الحالية وذلك الستقبال الطبقة الثانية.
الطبقة الثامنة :وهى طبقة أساس أخرى مـن االكريليـك المشـمع الملـون بكثافـة عاليـة بعـد طبقـة األسـاس والسـتقبال
الطبقة التالية.
الطبقـة التاسـعة :طبقـة نهائيـة مـن االكريليــك الخـاص بـاللون  COLOR ORبـاللون المطلـوب وهـى طبقـة مانعــة
للتزحلق واالنزالق ومقاومه لألشعة الفوق بنفسجية واالحتكاك والتأكل.
التخطيط:
ويتم باللون األبي

أو باللون المطلوب من مادة االكريليك.
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