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  מדרגות לאצטדיוני כדורגל: מפרט

  

 מדרגות גומי מוכנות מראש –לאזורים פנימיים  .1

 מודבק בדבק פוליאוריטן דו קומפוננטי ,)PVCמ  5איכות של פי (המוצר באיכות מעולה 
  :ראה מפרט - מתאים ליישום על גבי מדרגות כמדרגה מוכנה) חוזק הדבקה כחוזק הבטון(

 NORA STAIREADSאספקה והתקנת מדרגה מוכנה מגומי מיוחד עשוי בכבישה מסוג 
925 GRANO כולל פס קדמי בעל צבע בולט שונה  ,כולל התקנה מותאמת למדרגה בפועל
והה במיוחד ובעלת מרקם מיוחד למניעת המדרגה מותאמת לעומס גב, מגוון המדרגה

י קבלן "אספקת מדרגה קיימת ישרה ומוחלקת ע(החלקה התקנה על גבי מדרגת בטון קיימת 
  :כמפורט להלן) ראשי

  .הכנת שטח ליטוש מדרגת הבטון במלטשת יהלום •
  .ביצוע פריימר אפוקסי מיוחד •
  !הדבקת המדרגה בעזרת דבק פוליאוריטני דו קומפוננטי בלבד •
  STAIREADS 925 GRANO WITH HIGHLIGHT YELLOWהמדרגה  סוג •
  .י מגנלי או שווה ערך מאושר בכתב ומראש"גוון לבחירת האדריכל מסופק ע •
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 עבור מדרגות חיצוניות .2

  מדרגות פוליאוריטן
להקטנת  SAFEביצוע ציפוי מדרגות בטון בפוליאוריטן עמיד בשחיקה לרבות חספוס קל 

  :ההחלקה כמפורט להלן
  .הכנת שטח ליטוש מדרגת הבטון במלטשת יהלום

  .מגה פסקל גבוה מחוזק הבטון 2.5ביצוע פריימר אפוקסי בעל חוזק הידבקות 
בעל עמידות גבוהה מאד בשחיקה ובעל  DECKSHILED SFציקת פוליאוריטן מסוג י

  .גמישות
בעל מאד בשחיקה ו   בעל עמידות גבוהה UV COATINGביצוע ציפוי פוליאוריטן עליון 

  .למניעת החלקה   SAFEבעל טקסטורה  UVעמידות גבוהה בקרינת 
  .י האדריכל"י מגנלי או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"מסופק ע

  

  

 
 
 

 :במידה וקצה המדרגה אינו נקי וחד אופציה �
 PROLINEהתקנת סף קצה מדרגה מנירוסטה בעל חספוס מובנה להקטנת החלקה תוצרת 

  .י האדריכל"י מגנלי או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"פרט מסופק עמלפי  –גרמניה 
  

  

 


