
 

 

 

 
 

 يف املوقع SBR/EPDMالفنية لتطبيقات سكب املطّاط  املواصفات

 

 

 

درجات على األقل من أنواع أسطح اخلرسانة أو األسفلت أو أسطح اخلرسانة اخلشنة قليالً حيث يتم تنظيفها من  7يتم التطبيق على األسطح اجلافة ابلكامل يف درجات حرارة 
 تم تطبيق التايل: املؤثرات مثل الغبار والزيوت ابلكامل مث ي

 

 يتم تطبيق طبقة الطالء التمهيدي األستار إبستخدام رابط السطح بيندر.  .1
يعترب جولد برامير بوليمري  ٪25-23مليمرت يتم اخللط جيدّا مع الرابط بيندر جولد برامري األليفايت ابلكامل بنسبة  2على طبقة الطالء التمهيدي بقوام العسل حوايل  .2

 SBRمليمرت من مطّاط  3مليمرت/ 1مقاومة الربط ومن حيث تالشي اللون واملقاومة ضد أتثريات األشعة فوق البنفسجية. بعد ذلك يتم إستخدام جّيد جداً من حيث 

على الطالء التمهيدي اره املضاد للسرطان والذي مت تصنيعه إبعادة تدوير إطارات الشاحنات غري اإلستاتيكية حيث يتم ضغطه جّيدًا ابإلرتفاع املناسب وتوفري إنتش
 األستار. 

جرام على األقل ميكن أن يتم إستخدام عوامل التشطيب أو التشطيب ابجملرفة اليدوية على  700لكل مليمرت  SBRشريطة ان تكون نسبة مرت مربع كيلو جرام من مطّاط 
 نت.. أن يتم التطبيق ابلتوازن الكامل وابلتوافق مع حجم املساحة اليت يتم فيها إنتشار امل

 األولية املطلوبة يتم بعد ذلك التشطيب بتعبئة الفراغات.  SBRبعد تغطية كل األرضية بطبقة املّطاط 
 ة يف القوالب. يتم رسم طرازات التطبيق إبستخدام طريقة ترميز القوالب على املساحة املطلوبة أو يتم إعداد خالئط منفصلة لكل لون من األلوان املوجود .3

كيلو جرام لكل مليمرت على األقل   950/1.2مليمرت ... على السطح بنسبة خليط  10العلوية ابلسماكة ...  EPDMب ان يتم تطبيق طبقة املّطاط هلذه اخلالئط جي
 ٪22/25أو مايعادهلا من اجلودة ابلنسبة  MELOSمن النوع ميلوس  EPDMعلى أن يتم التطبيق يف شكل حبيبات. جيب ان يتم إستعمال حبيبات املّطاط 

أعوام على األقل  10مليمرت من النوع الغري إستاتيكي، املضاد للبكرتاي، الغري قابل لإلحرتاق مع الضمان لفرتة  1/3كيلو جرام/مرت مربع( وبدرجة النعومة   10=1×10)
 ضد تالشي األلوان. 

 İSO14001/ اآليزو İSO9001/اآليزو  TSEنواع التوافق مع املعايري الرتكية وذلك أل EPDMجيب تواجد املواصفات واملقاييس الالزمة يف جولد برامري وحبيبات املطّاط  .4

يف املنتجات األخرى اليت يتم  TSEواملواصفات الرتكية  CEابإلضافة إىل تواجد شهادات اإلحتاد األورويب  CEوشهادات اإلحتاد األورويب  OHSAS 18001/ أوساس 
 تطبيقها. 

 جيب أن يتم حتديد مقدار سكب املنت. الصايف الذي يتم تطبيقه يف كل السماكات وذلك جلميع املنتجات.  TSEلرتكية يف شهادات املواصفات واملقاييس ا .5
ة الكثيفة واملساحات الرايضي ابلنسبة للشركة املطّبقة للمنتجات جيب تواجد نتائ. إختبارات املنتجات املرجعية اليت توضح إمكانية اإلستعمال يف مساحات حركة املشاة .6

 ومساحات ألعاب األطفال.



 

 

 

 
 

واليت مت فصلها ابلكامل من  1مليمرت( جيب تواجد تقارير اجلامعة املعتمدة اليت توضح أن احلبيبات من اجلودة ابلدرجة  1/3) SBRيف التحليل الكيميائي للمطّاط  .7
عام مع إستخدام  2جلودة واملعايري عن طريق تواجد التقارير املنفصلة على مدار املعادن واألسالك واملواد الضاّرة وأهنا منتجات غري إستاتيكية مع إثبات اإلنتاج بنفس ا

 أسلوبني خمتلفني يف اإلختبار. 
أعاله واليت  لتقارير واملستندات املوّضحةابلنسبة إىل مجيع املنتجات جيب تواجد تقرير املوافقة وإعتماد اإلستخدام وفق نتائ. املختربات )املعتمدة عامليًا( واليت حتتوي على ا .8

جامعات معتمدة عامليًا على األقل واليت توّضح إعتماد اإلستخدام يف املساحات اليت حتتوي على حركة املشاة الكثيفة  2يتم منحها من أقسام الكيمياء واملواد من عدد 
 . والرايضة املفتوحة ومساحات ألعاب األطفال

أعوام فيما خيتص بتطبيقات املنتجات اليت يتم تنفيذها من  3مرت مربع وأكثر جيب أن يتم توفري ضمان على مدى  1000يف مجيع املنتجات اليت يتم تطبيقها مبساحة  .9
 قات الطريق واإلقامة وغريها. أشهر شريطة حتّمل نف 9مرة على األقل يف كل فرتة  1الشركة على أن يكون الضمان يف تقدمي الصيانة والتجديد اجمّلاين 

 . HICسنتيمرت على األقل وفق نتائ. اإلختبار  60/240جيب تواجد تقرير اجلامعة الذي يوضح أن إرتفاع السقوط احلرج متوافق مع معايري  .10
 . DIN 4102-11998-05جيب تواجد تقارير إختبارات اإلحرتاق اليت توضح أن املنت. متوافق مع معايري اإلحرتاق  .11
 كيلو أومTS/EN (395   .)ب تواجد تقرير اجلامعة الذي يوضح أن قيم املقاومة الكهربية متوافقة مع معايري جي .12
 اليت توّضح عبارة مقدار السكب يف األرضيات والسماكات.  TSE 1176-1177جيب أن يكون املنت. حائز على شهادات املواصفات واملقاييس الرتكية  .13
 . 10أوم يف مقاومات اإلنتقال العمودي واألرضي  10القيم املضادة لإلستاتيكية واليت تكون أقل من  يوضح الذي اجلامعة تقرير تواجد جيب .14

 )توفري منع الصدمات الكهربية الناجتة من الكهرابء اإلستاتيكية الساكنة ابألخص من األلعاب واإلحتكاك يف مساحات األطفال(.
)الكربون، الكربوتاندوم  TS EN 1081 ICS 83 060واد املضادة لإلستاتيكية يف مكّوتات املنت. الكيميائية وفق املعايري يوضح تواجد امل الذي اجلامعة تقرير تواجد جيب .15

 أوم/مرت.  0.001أوم و  13هو  10مدى املقاومات النوعية أكثر من وغريها( كما جيب أن يوضح هذا التقرير أن 
، املقاومة األرضية 2600( وذلك وفق )املقاومة العمودية TS 2734  ،TS EN 1081ت الغري إستاتيكية للمعايري )جيب تواجد تقارير إختبارات توافق مجيع املنتجا .16

 أوم.  كيلو  0.2السطحية  ، ملقاومة 0.05األرضية  ، املقاومة0384املقاومة العمودية  MAكيلو أوم( ويف التيار   5.000، املقاومة السطحية 20.000
 TS EN 1081فولت/سنتيمرت ابلتوافق مع معايري  789يوضح أن قيم املقاومة الكرهبية واملقاومة لإلهنيار الكهريب هي  ENإختبارات معايري  جيب تواجد تقرير نتائ. .17

ICS 83 060 . 

 .  TS EN 661جيب تواجد تقارير نتائ. إختبارات إجيابية من اجلامعة فيما خيتص بتحديد خواص إمتصاص وإنتشار املياه ابلتوافق مع املعايري  .18
 .(TS 659/EN660-1/EN 660-2املعايري ) مع ابلتوافق مقاومة التآكل بتحديد خيتص فيما إجيابية إختبارات نتائ. تقارير تواجد جيب .19

 .  TS ISO 2285 /2001 Eاملعايري  مع ابلتوافق الشد/القص مقاومة بتحديد خيتص فيما إجيابية إختبارات نتائ. تقارير تواجد جيب
، ابإلضافة İSO 10534-2مقدار فقدان إرسال الصوت وإمتصاص الصوت وفق املعايري  بتحديد خيتص للمعايري واملقاييس فيما إجيابية إختبارات نتائ. تقارير اجدتو  جيب .20

 إىل تقارير إختبارات إجيابية فيما خيتص خواص إمتصاص الصوت واإلهتزاز يف مساحات التطبيقات. 
األرضيات املطاطية واملقاومة جتاه مصادر احلريق واللهب واحلرارة مثل السجائر اليت يتم  خواص بتحديد خيتص فيما اجلامعة من إجيابية تباراتإخ نتائ. تقارير تواجد جيب .21

 . TS 11900 EN 1399إطفاؤها أو إلقاؤها على األرضية وذلك ابلتوافق مع املعايري 
 3000/25، كما أن متوسط القياسات وفق تردد فقدان الصوت يكون 0.04-800إمتصاص الصوت يكون  فقدان ( فإن الرتددISO 10534-2ابلتوافق مع معايري ) .22

( هريتز. )تعترب هذه النتائ. ذات أمهية ابألخص يف أعمال إمتصاص الصوت يف جسور العبور العلوية للمشاة، مساحات 6400-50ديسبل يف إختبارت مبدى تردد )
 تصاص أصوات املعادن واملواد األخرى اليت تصدر األصوات واإلهتزازات(.األلعاب والرايضات فيما خيتص إبم

 مليمرت وذلك يف مجيع أنواع املنتجات.  5ضد اإلنتفاخ أكثر من مستوى مسموح  7ضد التآكل و  3أعوام على األقل تكون  10توفر الشركة تقدمي فرتة ضمان كاملة  .23
  

 


