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الوصف
 روبــة بــالط اســمنتية ملونــة، معدلــة بالبوليمــر ، جاهــزة لالســتخدام

لفواصل البالط

التعبئة والتغليف
  25 كجم اكياس بالستيك

التغطية

التنظيف
 قــم بإزالــة المــادة الالصقــة الزائــدة بقطعــة قمــاش مبللــة قبــل

أن تتماسك المادة

مدة الصحية
ا  يمكــن تخزيــن األكيــاس غيــر المفتوحــة لمــدة تصــل إلــى 12 شــهًر
 فــي بيئــة بــاردة وجافــة ومقاومــة للعوامــل الجويــة. يجــب تخزيــن

 األكياس بعيًدا عن األرض

احتياطات السمة
 هــذا المنتــج غيــر ســام ولكنــه يحتــوي علــى األســمنت. اســتخدم
ــدة لتجنــب االتصــال ــة الجي  ممارســات الصحــة والســالمة المهني
 الشــخصي. يوصــي ديكوريــت باســتخدام أقنعــة الغبــار وحمايــة

 العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

الضمان
 تضمــن ديكوريــت®  منتجاتهــا تماًمــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا
وتطبيــق المنتجــات  خلــط  بشــأن  المطبوعــة  للتعليمــات   وفًقــا 
 المنتج. في أي حال من األحوال يجب أال تتجاوز مسؤولية ديكوريت®

استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

تقنية التطبيق
قبــل ورطبــة  نظيفــة  إســفنجة  باســتخدام  قليــًال  البــالط   بلــل 
 التطبيــق. انشــر الروبــة علــى وجــه البــالط باســتخدام اداة فــرد. قــم
 بعمل الروبة ذهاًبا وإياًبا بزاوية 45 درجة على وجه البالط لضمان ملء
ــد ، امســح الفواصــل ــروب الزائ ــة ال  الفواصــل بالكامــل. قــم بإزال

بإسفنجة مبللة لتحقيق سطح سلس وموحد

المحددات
ال تقم بالتركيب فوق فواصل التحكم أو التمدد 

الحــرارة  ودرجــة  البــالط  نــوع  اللــون حســب  درجــة  تختلــف   قــد 
والرطوبة وإجراءات التنظيف

 توصــي ديكوريــت باســتخدام ديكــو بونــد بــي فــي اي الممــزوج 
 بالماء للتطبيقات الخارجية

معلومات تقنية

ا ستخدامات
 يســتخدم  كروبــة للبــالط ، ويتــم اغــالق الحلــول بشــكل مثالــي مــع

 التأكد من مطابقة لون الروبة للون البالط المستخدم

المزايا
 جاهزة لالستخدام
قوة التصاق عالية

مقاومة نمو الفطريات والطحالب 
 مجموعة متنوعة من األلوان المتاحة 

خلط
 مطلــوب 7 لتــرات مــن المــاء النظيــف لــكل كيــس 25 كجم من ديكو
خــالط باســتخدام  المــاء  إلــى  ببــطء  المســحوق  أضــف   ،  غــروت 

بطيء السرعة ، حتى تحصل على خليط متناسق

10 x 10

20 x 20

25 x 25

20 x 30

30 x 30

30 x 40

40 x 40

50 x 50

 حجم البطة
سم

م2/كغ

مم1 مم2 مم3 مم4 مم5 مم6

1.5 1 0.7 0.5 0.45 0.35

3 2.2 1.5 1.25 1 0.8

3.5 2.5 1.8 1.5 1.2 0.9

4 3 2.2 1.8 1.5 1

5 4 3 2 1.7 1.5

6.5 5 3.5 2.5 2 1.75

8 6 4 3 2.5 2

10 8 6 4 3 2

زمن عمل الخليط

زمن التصلب

مقاومة ا نضغاط

�
مقاومة الث��

ساعة @ 25 درجة مئوية 

ميجا باسكال @ 28 يوًما 

ة  ا ولية من ساعة ال 3 ساعات الف��
ة  النهائية من 3 ال 8 ساعات الف��

15  

ميجا باسكال @ 28 يوًما  2.5


