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چمـن مصنوعی سونـار

نگهداری چمن مصنوعی:
چمن مصنوعی فرشی بافته شده از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن است که
برای استفاده در فضای روباز بیشرت مورد استفاده قرار میگیرد ،اما با توجه به
جنس آن ،نحوه نگهداری از آن نیز بسیار راحت میباشد .از چمن مصنوعی در هر
مکانی می توان استفاده کرد ،اما رعایت موارد حفظ و نگهداری به افزایش طول
عمر آن کمک می کند .لطفا به موارد زیر توجه کنید:

1
2
3
4

هــر از چنــد گاه یــک بــار برخــاف خــاب
چمــن بــرس بکشــید.
اگــر چمــن مصنوعــی کثیــف شــده
بــود در مــورادی کــه چمــن خشــک
بــود ،بــا جاروبرقــی آن را متیــز کنیــد.

5

6

براحتــــی مــی توانیـــــد چمـــن
مصنوعــی را بــا مــواد شــوینده
بشــوئید و متیــز کنیــد.
آب هیــچ
مصنوعــی
شستشــو
اســتفاده

رضری بــرای چمــن
نــدارد ،بنابرایــن در
مــی توانیــد از آب
کنیــد.

7

در روزهــای بســیار گــرم ســال،
آبپاشــی روی چمــن از حــرارت
مرکــزی نــخ مــی کاهــد و بــه طــول
عمــر آن اضافــه مــی کنــد.
در مــاه هــای بســیار رسد ،بهــر
اســت از روکــش پالســتیکی بــر روی
چمــن اســتفاده شــود تــا بــرف و یــخ
آســیب زیــادی بــه محصــول نزنــد.
نــخ هــای چمــن مصنوعــی ســی
ســی گــراس تحمــل دمــای  20درجــه
زیــر صفــر را هــم دارنــد ،بنــــابراین
نگــــران یخبـنـــدان نباشــید.

ضامنتنامهمحصول

نحوه نصب چمن مصنوعی:
زیرسازی

زیرســـازیهای ســـخت شـــامل بتـــون،
آســـفالت ،کاشـــی ،موزائیـــک ،رسامیـــک
و یـــا هـــر ســـطح ســـخت و محکـــم دیگـــر
هســـتند کـــه براحتـــی میتـــوان چمـــن
مصنوع ــی را ب ــر روی آنه ــا نص ــب ک ــرد .در
ای ــن ن ــوع زیرس ــازیها تنه ــا بای ــد س ــطح
کار را متیـــز و بـــرای نصـــب آمـــاده کننـــد.

برشکاری

رول هـای چمـن ایرانیـان سـونار ،دو متر
(عـرض) در  ۱۵متر (طول اسـت) ،بنابراین در
بسـیاری از مکان هـا بایـد براسـاس ابعـاد،
برشـکاری های الزم صـورت گیـرد تـا چمـن
همـه سـطح را پوشـش دهـد .خریـداران
میتواننـد براسـاس مکانـی کـه بـرای
نصـب درنظـر گرفتهاند ،چمن را بـرش دهند
و کنـار هـم بـر روی زمیـن پهـن کننـد.

چسب زنی

در ابتـدا کناره هـای چمـن را با کاتـر طوری
بربیـد کـه بـدون فاصلـه کنـار هـم قـرار

گیرنـد و تاکیـد میشـود خـاب چمـن بایـد
هم جهـت باشـد .بیـن دو بخـش چمـن یـک
نـوار اتصـال بـه عـرض  ۲۰سـانتی مرت قـرار
دهیـد و ایـن نـوار را بـه طـور کامـل بـه
چسـب مخصـوص چمـن مصنوعـی آغشـته
کنیـد .سـپس چمـن را بـه آهسـتگی روی
ایـن نـوار قـرار دهیـد .پـس از ایـن کار چمن
چسـبانده شـده بایـد بـی حرکـت مبانـد تـا
چسـب خشـک شـود.

نصب نهایی بر روی زمین

بعـد از اینکـه تکههـای مختلـف چمـن
براسـاس ابعـاد مـورد نظـر مـا بـه یکدیگـر
چسـبانده شـد ،بایـد گوشـههای اطـراف
چمـن را بـا همان چسـب بـر روی زمیـن
چسـباند .در این بخش یـا میتوانیم همه
دور چمـن را بـر روی زمیـن بچسـبانیم و یا
اینکـه نقـاط مشـخصی را بـر روی زمیـن
چسـب بزنیـم.
البتـه در برخـی از روشـها از میـخ و یـا
پیـچ هـم بـرای نصـب نهایـی مـی تـوان
اسـتفاده کـرد.

تاریخ خرید:
نام و نام خانوادگی خریدار:
نام محصول:
مرتاژ:
مهر و امضا:

رشایطضامنتنامه

 -1مواردی از جمله رنگ پریدگی بیش از 20
درصد و پوسیدگی و پارگی و جدا شدن نخ
های چمن در اثر راه رفنت و دویدن در طول
مدت گارانتی ،شامل تعویض و یا ترمیم
خواهد داشت.
 -2پروژه هایی که محصوالت CC Grass
در آن مورد استفاده قرار می گیرد ،باید
زیرسازی ،نصب و اجرای آن نیز توسط
رشکت مورد تائید قرار گرفته باشد ،در غیر
این صورت رشکت در برابر زیرساری و اجرای

غیر استاندارد که باعث صدمه زدن به چمن
می شود ،هیچ تضمینی را قبول نخواهد
کرد.
-3این رشکت در برابر حوادث غیر مرتقبه
از جمله آتش سوزی و پارگی با اشیا تیز
و برنده و غیره مسئولیتی را نخواهد
پذیرفت.
-4مدت این گارانتی برای محصول کمرت از
 25میلی مرت  18ماه و برای محصوالت باالتر
از  25میلی مرت  36ماه خواهد بود.

