הוראות התקנה:
הכנת קרקע
 ARMORDECKתוכנן להתקנה עבור דשא סינטת י ,דשא טבעי ,חצץ ,חול ,עפר ,ובוץ .אין צורך בהכנה מקדימה במגרשי ספורט או
במשטחים אחידים וישרים אחרים.
מומלץ לבצע סקירה של אתר ההתקנה לפני ביצוע ההתקנה בפועל .יש להסיר אבנים גדולות ,סלעים ,ומכשולים אחרים.
בעוד ש ARMORDECK-יפצה עקימות קלה וחורים קטנים ,מומלץ לכסות או למלא חורים גדולים בחול כדי ליצור משטח ישר ואחיד יותר.

הכנת החומרים
רוב זמן ההתקנה מושקע בהתקנת הריצוף הנייד כרוך בשינוע החומרים למקומם לקראת התקנה .לכן ,מומלץ להשתמש בג'ק ,עגלות ,ו\או
מלגזות היכן שניתן ,כדי לזרז את התהליך .יש לשים לב בעיקר לגישה לאתר ומיקומים אסטרטגיים עבור משטחים הנושאים את החומר,
כדי להפחית את מרחק הנשיאה הידנית בין המשטח למקום ההתקנה.

חיבור יחידות  ARMORDECKבודדות
ריצוף  ARMORDECKמורכב יחידות  ARMORDECKבודדות היוצרות ריצפה גדולה יותר .בשונה ממערכות ריצוף אחרות ,מערכת
 ARMORDECKשל  SIGNATUREעושה שימוש במערכת חיבור מובנת אשר הינה גם בעל יכולת יישור עצמי ,תוך כדי הקלת ההתקנה
ושיפור החוזק .יש להנ יח את החלקים במקום ולאפשר להם להתיישר בעצמם באמצעות מערכת הוו-ולולאה ,אשר תנחה כל חלק למקומו.
לשיפור החוזק ,ניתן לנעול חלקים למקומם באמצעות מנעול פקה ,אם כי ברוב המקרים ,מערכת הוו-ולולאה תספיק ולא יהיה צורך במנעול.

התקנת ריצוף ARMORDECK
יש להתחיל את ההתקנה בהנחת זוג הרצפות הראשונות בפינה העליונה-ימנית של האזור המיועד לריצוף .יחידה זו תשמש כאבן פינה אשר
תכווין את הרכבת שאר הריצוף .מחבר הנקבה צריך לפנות כלפי פנים ,לאותו כיוון אליו אנו מרכיבים את הריצוף .מחברי זכר צריכים להיות
מופנים בכיוון ההפוך.
התחילו להוס יף יחידות ריצוף מצד שמאל של היחידה הראשונית כדי ליצור את השורה הראשונה של הריצוף .יש לוודא ששורה זו הינה
ישרה ככל שניתן ,כדי לאפשר התקנה קלה של שאר השורות .מומלץ להיעזר בקו מכוון כדי לוודא התקנה בקו ישר.
ניתן להוסיף שורות נוספות ,כאשר מתחילים מהימין ונעים שמאלה.
מומלץ שלא להתחיל שורות הן מימין והן משמאל ,מאחר וזה יכול ליצור מצב של ריצוף לא אחיד אשר לא מתחבר בקלות במרכז.
עבור התקנות גדולות ,מומלץ שלא להתחיל הרבה שורות חדשות מבלי לסיים את הקודמות .חוק מכוון טוב במקרה כזה הוא להתחיל את
השורה הבאה כאשר האנשים שמחברים את השורה הקודמת הם  5יחידות לקראת הסוף .זה משאיר מספיק מקום לחיבור מספר שורות
במקביל מבלי לקבל סטייה בלתי רצויה של הריצוף .ניתן להשתמש ביחידות קצה כדי ליצור מעבר הדרגתי מפני השטח אל הריצוף .יש
לחברם באמצעות אותה מערכת חיבור כמו של יחידות הריצוף של .ARMORDECK
ניתן להשתמש בקווי המגרש כדי לוודא התקנה בקוו ישר .זה חשוב במיוחד בשורה הראשונה ,אשר תקבע את מגמת שאר הריצוף שעל
השדה.
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עבור התקנות בגדלי אצטדיון ,אנו ממליצים לחלק את קבוצתכם לקבוצות של  3-4אנשים ,כל אחת עם מחויבות מסוימת .אדם אחד בכל
קבוצה יהיה "הנועל" – אשר ינעל את הריצוף במקום באמצעות מפתח  Tומנעולי הפקה .האדם ,או השניים האחרונים צריכים להיות
הנשאים – אשר יניידו את החומרים מהמשטחים אל השורות .על הנשאים לשנע חומרים ללא הפסקה.
במהלך התקנות בגדלי אצטדיון ,חשוב במיוחד להכין את המשטחים קרוב ככל שניתן למקום ההתקנה ,כדי להפחית את מרחק הנשיאה
הידנית .באופן אידיאלי ,עדיף להשתמש במלגזה כדי למקם את המשטחים במקומות אסטרטגיים ,ככל שזה ניתן.
עבור פרטים נוספים והמלצות ,אנא צרו קשר עם משרדנו לייעוץ חינם.

פירוק רצפת ARMORDECK
כדי לפרק את ריצוף ה ARMORDECK-ש לכם במהירות ,אנו ממליצים להתחיל מהפינה ההפוכה מזו שהתחלתם – הפינה העליונה-
שמאלית .הפינה לתחילת הפירות היא הפינה שבה גם מחברי הזכר והנקבה שניהם פונים החוצה .לאחר הסרת  ,ARMORDECKגריפה
של הדשא הסינתטי תעזור לישר אותו חזר למצבו המקורי.

הוראות ניקוי
 ARMORDECKמסוג  1נועד להיות קל לניקוי ולהצריך מינימום של תחזוקה .המערכת שלנו נמנעת משימוש בערוצי קרקע ,אשר לתוכם
יכולים להיכנס עפר ,לכלוך ,נוזלים ,בדלי סיגריות ,ושאר זבל בלתי רצוי .יתר על כך ,משטחי פנים ,פינות ,וקצוות הינם מעוגלים כדי למנוע
מלכלוך להידבק ולהצטבר במקומות קשים לניקוי אלו .הגימור העליון של  ARMORDECKקל לניקוי ,וניתן לניקוי באמצעות אמצעי ניקוי
רגילים ,כמו מגבים ,מטאטאים ,ומים .צינורי לחץ ניתנים לשימוש לניקוי עמוק ואגרסיבי יותר .העיצוב הייחודי של  ARMORDECKמונע
מלכלוך לחדור את פני השטח בזמן ניקיון ,ואפיל ו מאפשר ניקיון בזמן שהמערכת עדיין מורכבת במקומה ,שזה דבר שקורה לראשונה
בתעשייה זו .וודאו שניקיתם את יחידות הריצוף הן מעל ומתחת כדי לוודא שכל הלכלוך והזבל הוסר .עבור אירועים גדולים יותר ,מומלץ
להשתמש במפוח עלים כדי לפזר לכלוך גדול יותר מפני הריצוף לפני הפירות.

הוראות אחסון
הניחו את היחידות המפורקות זו ע"ג זו לשימוש חוזר .אני ממליצים לסדר בגובה של עד  22שורות) (ARD1ו  21שורות ) ,(ARD3שזה כ-
 50מ"ר .עטפו את המשטחים לפי הצורך לקראת אחסון ושינוע.
בעוד שניתן לאחסן את יחידות הריצוף בחוץ ,מומלץ לכסות אותם בברזנט כד י להגן על הריצוף ולשמור על ניקיונו כל עוד הוא אינו בשימוש.
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