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 ارضيات الباركيه الطبيعي 

 مراحل تنفيذ الباركيه المسما ر علي بالط . 

قياس رطوبه البالط و تاكيد الجفاف. -1  

. لصه و طريقه التثبيت و الفواصل تركيب الف-2  

لباركيه الطبيعي بالمسمار علي الفلصه. تركيب ا-3  

. االخشابمعالجه -4  

. بالكامل مراحل القشط -5  

. المعجون و التجهيز للدهان-6  

الصبغه و الدهانات. -7  

 

يحي لكل مرحله علي حده. وفيما يلي بيان توض  
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قياس رطوبه البالط و تاكيد الجفاف. -1  

 

يوم   40بالط في مكان جيد التهويه هو مع العلم ان فتره جفاف ال درجه  12قصي  بحيث تكون بحد ا قياس الرطوبه اجهزق م  اجعه رطوبه البالط بستخدايتم مر

هاء من اعمال تركيب البالط. النت ن امن اخر يوم م  
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. لصه و طريقه التثبيت و الفواصل تركيب الف-2  

 

ملي و الفصل بين الوح  18مع العلم ان سمك الفلصه   ر.سمار فيشيتم تركيب الفلصه علي البالط بستخدام غراء سليكات ثم التثبيت بمسمار صلب ثم التقويه بم

ملي. 25و االخر    
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لباركيه الطبيعي بالمسمار علي الفلصه. تركيب ا-3  

 

ملي و السمك االجمالي للفلصه و  22سم. مع العلم ان سمك الباركيه  4لتثبيت و تجميع الشكل يكون بالمسمار مقاس فوق الفلصه و ا  الباركيهيتم تركيب الباركيه 

ملي. 40الباركيه هو    
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. االخشابمعالجه -4  

 

. التسستخدم ايام 3 عن  تقل  ال مده  الرش  بعد ركتت  ثم  الحشرات من االخشاب بحمايه الخاصه  المبيدات  برش االخشاب معالجه تتم  
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. بالكامل مراحل القشط -5  

 

سط انتهاء بي الناعم باستخدام ماكنه قشط الباركيه لالرضيه و الصاروخ للجوانب و الوزر. يتم قشط االرضيه ابتداء من الخشن ثم المتو  
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. المعجون و التجهيز للدهان-  

 

   

ه للدهان. عمل البطانه االزمه لتجهيز االرضي يدو و تنر ثم صنفره االرضيه ونشاره الخشب و سيلر مالمعحون باستخدام  يتم عمل  
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الصبغه و الدهانات. -7  

 

.المطلوبه  عهاللم اعطاء و  السطحيه للحمايه يوريثان البولى ورنيش  وش  اعطاء يتم  . 

.بالكامل باركيه ال تشطيب و  تركيب  مراحل تتم بذلك و  . 
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