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 يتم اإلستعمال واإلعتمناد من املؤسسات واجلهات اليت تتواجد شعاراهتا. 
 

 

 األرضيات املطّاطية املعتمدة مواد 
 طنبول الكربىمن وزارة البيئة والتخطيط العمراين مجهورية تركيا وبلدية إس

 مواصفات املنتجات القياسية 
 املواصفات الفنية 

 04.032/20A-20B-20Cأرقام الكشوفات: 
  

أهنا حتتوي على نسبة و  1أن احلبيبات من اجلودة ابلدرجة ( جيب تواجد تقارير اجلامعة املعتمدة اليت توضح 06,1.5/2)يف التحليل الكيميائي  .1
 ٪5 ،الكربوانندوم ٪2ألياف الكربون/ ٪2لطحن غري قابل للصدأ، البورون/مسحوق ا ٪4من اإليبوكسي املرن،  ٪4 ،من مواد التجديد 5٪

ت غري إستاتيكية مع إثبات اإلنتاج بنفس اجلودة مت فصلها ابلكامل من املعادن واألسالك واملواد الضاّرة وأهنا منتجامع حتديد أهنا  أكسيد احلديد
 عام مع إستخدام أسلوبني خمتلفني يف اإلختبار.  2واملعايري عن طريق تواجد التقارير املنفصلة على مدار 

وفق نتائج املختربات )املعتمدة عاملياً( واليت حتتوي على التقارير ابلنسبة إىل مجيع املنتجات جيب تواجد تقرير املوافقة وإعتماد اإلستخدام  .2
واليت توّضح إعتماد على األقل جامعات معتمدة عامليًا  2عدد  أقسام الكيمياء واملواد من واملستندات املوّضحة أعاله واليت يتم منحها من

 والرايضة املفتوحة ومساحات ألعاب األطفال مثل املمرّات واجلسور العلوية والسفلية اإلستخدام يف املساحات اليت حتتوي على حركة املشاة الكثيفة
 . واملغلقة

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

 الطريق واإلقامة وغريها. 
ر لعدم توفري املنتجات ألي نوع من الطّيات يف األرضيات، أو التغليف املتعرّج او الوزن واحلجم الفائض يف تطبيقات املنتجات لكل من جسو  .4

وممرات املشاة العلوية وحدائق األلعاب وومرات املشاة جيب أن تكون املنتجات على األقل أبي من املقاييس 
كيلو   24مليمرت ) 20 كما جيب أن تكون وفق أنظمة البلوك املغلقة  120×150/300×120×100×100/100×50/40×40/50×40

 . جرام/مرت مربع(
 جيب أن يتواجد يف مجيع املنتجات عوامل الرتكيب بني البلوك أو القطع يف شكل وتد أو قفل أو أظافر إغالق بني البلوكات.  .5
السماكة كيلو جرام يف   24)كيلو جرام( وفق الشكل والتصميم  ½ ، +-توس  )شريطة ان يكون امل ن وزن املرت املربع من املنتجاتجيب أن يكو  .6

 سنتيمرت(.  4كيلو جرام يف السماكة   39سنتيمرت،  3كيلو جرام يف السماكة   34.5، رتسنتيم 2
كما جيب أن يتم   0,99مليمرت والكثافة  06/1,5جيب أن يكون من النوع الصايف مع النعومة  EPDMطّا  يف حالة إستخدام طبقة من امل

 بنفس النسب. راب   اخلل  عن طريق إستخدام
يب )لتوضيح إمكانية مجيع املنتجات جيب أن يكون لديها تقارير حتليل وإختبارات من جامعة معتمدة عامليًا فيما خيتص مبعايري اإلحتاد األورو  .7

  .CE يبو اإلستعمال يف مساحات املشاة املفتوحة ابحلركة الكثيفة( كما جيب أن يكون للمنتجات شهادة اإلحتاد األور 
ارزة خنة البجيب أن يتواجد شعار الشركة املصّنعة أو الشركة املكّلفة ابلتصنيع واإلنتاج على مجيع املنتجات يف شكل الشعار املوّضح ابلطباعة السا .8

 والذي يوضح إمكانية قراءة الشعار بوضوح.
 . HICسنتيمرت على األقل وفق نتائج اإلختبار  270 متوافق مع معايري جيب تواجد تقرير اجلامعة الذي يوضح أن إرتفاع السقو  احلرج  .9
 . DIN 4102-11998-05جيب تواجد تقارير إختبارات اإلحرتاق اليت توضح أن املنتج متوافق مع معايري اإلحرتاق  .10
 كيلو أومTS/EN (395   .)جيب تواجد تقرير اجلامعة الذي يوضح أن قيم املقاومة الكهربية متوافقة مع معايري  .11



                                                                
           ONAYLI                                                                                                                                                                                                                           ONAYLI 

   

 

 

 يتم اإلستعمال واإلعتمناد من املؤسسات واجلهات اليت تتواجد شعاراهتا. 
 

 
 . TSE 1176-1177جيب أن يكون املنتج حائز على شهادات املواصفات واملقاييس الرتكية  .12
 . 10مقاومات اإلنتقال العمودي واألرضي  أوم يف 10ون أقل من املضادة لإلستاتيكية واليت تكقيم ال يوضح الذي اجلامعة تقرير تواجد جيب .13

 ات األطفال(.خص من األلعاب واإلحتكاك يف مساحابألة ن)توفري منع الصدمات الكهربية الناجتة من الكهرابء اإلستاتيكية الساك
 TS EN 1081 ICS 83 060إلستاتيكية يف مكّوانت املنتج الكيميائية وفق املعايري تواجد املواد املضادة ل يوضح الذي اجلامعة تقرير تواجد جيب .14

 أوم/مرت.  0.001أوم و  13هو  10مدى املقاومات النوعية أكثر من كما جيب أن يوضح هذا التقرير أن ( وغريها ندوم)الكربون، الكربوان
، 2600)املقاومة العمودية وذلك وفق ( TS 2734  ،TS EN 1081للمعايري ) جيب تواجد تقارير إختبارات توافق مجيع املنتجات الغري إستاتيكية .15

 ملقاومة،  0.05 األرضية املقاومة، 0384املقاومة العمودية  MAكيلو أوم( ويف التيار   5.000، املقاومة السطحية 20.000املقاومة األرضية 
 . أوم كيلو 0.2 السطحية

فولت/سنتيمرت ابلتوافق مع  789واملقاومة لإلهنيار الكهريب هي يوضح أن قيم املقاومة الكرهبية  ENجيب تواجد تقرير نتائج إختبارات معايري  .16
 . TS EN 1081 ICS 83 060معايري 

 مليجرام.  8.2مادة  2يف  – 60893جيب أن يكون إمتصاص املياه مدمج/منحدر  .17

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

 .  TS ISO 2285 /2001 E املعايري مع ابلتوافق الشد/القص مقاومة بتحديد خيتص فيما إجيابية إختبارات نتائج تقارير تواجد جيب
إمتصاص الصوت وفق املعايري و  الصوت فقدان إرسالمقدار  بتحديد خيتص فيماللمعايري واملقاييس  إجيابية إختبارات نتائج تقارير تواجد جيب .20

İSO 10534-2ساحات التطبيقات. واص إمتصاص الصوت واإلهتزاز يف مخخيتص  ، ابإلضافة إىل تقارير إختبارات إجيابية فيما 
 واحلرارة اللهباحلريق و األرضيات املطاطية واملقاومة جتاه مصادر  خواص بتحديد خيتص فيما اجلامعة من إجيابية إختبارات جنتائ تقارير تواجد جيب .21

 . TS 11900 EN 1399وذلك ابلتوافق مع املعايري على األرضية ها أو إلقاؤها مثل السجائر اليت يتم إطفاؤ 
، كما أن متوس  القياسات وفق تردد فقدان 0.04-800يكون فقدان إمتصاص الصوت  الرتدد( فإن ISO 10534-2ابلتوافق مع معايري ) .22

( هريتز. )تعترب هذه النتائج ذات أمهية ابألخص يف أعمال إمتصاص 6400-50سبل يف إختبارت مبدى تردد )دي 3000/25الصوت يكون 
أصوات املعادن واملواد األخرى اليت تصدر صاص أللعاب والرايضات فيما خيتص إبمتالصوت يف جسور العبور العلوية للمشاة، مساحات ا

 ت(.األصوات واإلهتزازا
مليمرت وذلك يف  5 مسموح مستوى أكثر من ضد اإلنتفاخ 7ضد التآكل و  3تكون على األقل أعوام  10توفر الشركة تقدمي فرتة ضمان كاملة  .23

 مجيع أنواع املنتجات. 
  
 
 
 

 


