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 ارضيات الباركيه الطبيعى

 مراحل تنفيذ الباركيه المسمار. 

. فى تركيب الباركيه المسمار  تجهيز موقع االعمال للبدء -1  

. يدالميزانيه و تركيب الشنبر الحديب العلفه وركت  ل و عز-2   

. ى الشنبر الحديد و ردم العلفه بالرملالتحبيش عل-3  

. المعالجه للرمل -4  

. تركيب الفلصه و طريقه التثبيت و الفواصل -5  

. على الفلصه تركيب الباركيه الطبيعى بالمسمار -6  

. لالخشابالجه المع-7  

. مراحل القشط بالكامل -8  

. التجهيز للدهانالمعجون و -9  

. الصبغه و الدهانات-10  

   

 

 وفيما يلي بيان توضيحي لكل مرحله علي حده. 
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    ء و تكسير سواقط المونه الناتجه من اعمال تجهيز االرض للبدء فى اعمال تركيب العلفه عن طريق ازاله جميع مخلفات البنا

شاكل  و ذلك لتفادى م  ات البناء و تصبح على بالطه الخرسانهيراميك حتى تصبح االرض خاليه تماما من مخلفسالمحاره و ال

. ارتفاع المنسوب العام للباركيه   

   

 

 

 

 

-تجهيز موقع االعمال للبدء فى تركيب الباركيه المسمار.1  
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تسريبات المياه  تقليل تاثر على البارد فى موقع االعمال او فى المصنع و ذلك ل يتم عزل العلفه بالبتومين  

و بين    سم فقط قابله للزياده  35ى و االخر ه  ات الطولي قطاعالويتم تركيب العلفه كما هو موضح بالصوره على مسافات ثابته بين كل  

رضه و االخرى. سم بين كل عا 150عموديه على القطاعات  العوارض ال  

-عزل و تركيب العلفه والميزانيه و تركيب الشنبر الحديد.2   
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ستواء االالزمه للتاكد من تبارات الالمنسوب العام و عمل االخميزانيه حتى تستوى العلفه مع اليتم عمل   
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. يجف التحبيش تركيب الشنبر الحديد و التحبيش على الشنبر باالسمنت و الرمل و تترك حتى يتم   

-التحبيش على الشنبر الحديد و ردم العلفه بالرمل.3  
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لمبيدات الخاصه بالحشرات  رمل بعد التاكد من جفاف التحبيش و تتم رش ايتم ردم ال  

-المعالجه للرمل.4  
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. سم  2يتم تركيب الفلصه بالمسمار  فى العلفه و ترك مسافات بين كل لوح و االخر    

-تركيب الفلصه و طريقه التثبيت و الفواصل.5  

http://www.ysfloors.net/
http://www.facebook.com/ysfloors.net/


 

ي النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نص 52
 شارع مصطف 

 01200700244-01270076750-01270076720-0222748338ت/ 

www.ysfloors.net 

www.facebook.com/ysfloors.net/ 

 

 

. بالطريقه المتفق عليها يتم تركيب الباركيه بالمسمار   

-تركيب الباركيه الطبيعى بالمسمار على الفلصه.6  
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ايام التسستخدم.  3قل عن ت  ثم تترك بعد الرش مده الرش المبيدات الخاصه بحمايه االخشاب من الحشرات تتم معالجه االخشاب ب   

-المعالجه لالخشاب.7  
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و يتم قشط   بعد المرور بمراحل الصنفره كامله من الخشونه حتى النعومه الالزمه حتى تصبح جاهزه للدهانيتم القشط لالرضيه 

. ومهتى النعالخشونه حبنفس مراحل  االطراف يدويا بالصاروخ   

-مراحل القشط بالكامل.8  
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. دهانجون  و عمل البطانه الالزمه ليتم التجهيز لليتم عمل المع  

-المعجون و التجهيز للدهان.9  
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لوبه. يه و اعطاء اللمعه المطالسطحالبولى يوريثان للحمايه يتم اعطاء وش ورنيش   

اركيه بالكامل. و بذلك تتم مراحل تركيب و تشطيب الب   

-الصبغه و الدهانات.10  
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