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  ט אקרילי למגרשי חוץקוספורטצפוי : מפרט

  מבוצע בשתי שכבות

  

  תאור כללי

 .UVעמיד , ציפוי ספורטקוט אקרילי צבעוני באיכות גבוהה •

 .בעל גמישות קלה •

אספלט מסוג מדרכות חדש  משמש כציפוי חיצוני סטנדרטי למגרשי ספורט חיצוניים על גבי •
 .מבוצע בשתי שכבות, ומהודק או על גבי ציפוי קיים

 .סיד או אבקות, נקי ללא תוספת חול" ספורטקוט"כל מערכת הציפוי הינה מסוג  •

ושכבת ספורטקוט , שכבת יסוד ומילוי, הציפוי מבוצע בשתי שכבות עשויות חומר אקרילי •
דבר המבטיח ציפוי איכותי ועמיד לאורך , היצרן עליונה איכותית ישירות מאריזות סגורות של

 .זמן

 .הציפוי עמיד בפני הפרשי טמפרטורה ורטיבות •

 .מקטין שחיקת כדורים ונעליים והחלקה של המתאמנים •

 .הציפוי מאפשר חזרה אחידה וישרה של כדורי המשחק המוקפצים ל המשטח •

 .י שבלונות"ביצוע הסימנים נעשה בהתזה ע •

 ).בקבוק(ירוק , )טרקוטה(ום אד: גוונים מומלצים •

 .MLSPORTCSTDט מגנלי "מק •

  

  תכונות הציפוי

 .ופגעי מזג אויר UVעמידות חיצונית גבוהה בקרינת  •

 .כושר הדבקות טוב לאספלט –הידבקות  •

 ).גם בטמפרטורות גבוהות(אינו נוזל בשטחים משופעים  –יציבות לחום  •

 .אינו מכיל ממיסים מסוכנים ואינו מכיל עופרת, החומר על בסיס מים –ידידותי לסביבה  •

 .שומר על שלמותו של המשטח ומקטן משמעותית התפוררותו •

 .שומר על אורך חיי הסימונים ומבליט אותם •
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  תשתית ואופן הביצוע

ט התשתית הדרושה הינה אספל, ספורט חיצונייםציפוי צבעוני ללא ריפוד של מגרשי  •
מהודק היטב  5% -ן של כמבעל אחוז ביטו" אספלט מדרכות"ששכבתו העליונה היא מסוג 

  ).ציפוי הספורטקוט מעתיק בגימורו את מצע האספלט(ומפולס 
עשויות ספורטקוט  י יישומים שתי וערב של תערובות אקריליות"מצפים את פני האספלט ע •

  .נקי
ש ופיזורה במגבים רחבים ובמברשות י שפיכת התערובת על המגר"ביצוע הציפוי נעשה ע •

  .בצורה אחידה
  .ביצוע הציפוי האקרילי יעשה לפחות לאחר שבוע מגמר ביצוע עבודות האספלט •
במידה ומדובר באספלט חדש יש לבצע שטיפה יסודית של הרצפה להרחקת שומנים מפני  •

במשך י קבלן האספלט פעמיים ביום "השטיפה תעשה ע, שלוש פעמים לפני הציפוי, השטח
  .שלושה ימים טרם הציפוי

  

  שלבי הביצוע

יבוצע כעבודה (י היצרן "מילוי סדקים ותפרים פתוחים באספלט בחומר מילוי מיוחד מאושר ע •

 ).בהתאם למצב התשתית, נוספת ובתוספת תשלום

תפקידו הגברת כושר ההדבקות של הציפוי למשטח  - ביצוע שכבת פריימר ראשונה לספורטקוט •

 .ר"ר למ"ג 800-1000האספלט בכמות של 

ממלאת  התפקיד של שכבהיישום הסופי ממלא  - 10%ביצוע שכבת ספורטקוט עליונה מדוללת  •

 .נוספת וכשכבת גמר עליונה

ונות ביצוע הסימונים יעשה בעזרת שבל-.פ הנדרש בכתב הכמויות"ביצוע סימוני מגרשים ע •

 . ולא בהתזה נייר דבק להבטחת קוים חדים ונאים) אופציה יקרה יותר(או , מיוחדות

 


