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الوصف
 عبــارة عــن خليــط طــارد للمــاء مذيــب مــن الســيالن سيلوكســان/
 والراتنجــات االصطناعيــة. يتــم اســتخدامه لتوفيــر الحمايــة ضــد

الماء في البناء

التعبئة والتغليف
عبوات بالستيك 18 لتر

تخزين
 يتمتع ديكو غارد اس بي بفترة صالحية ال تقل عن 12 شــهًرا من
 تاريــخ التصنيــع عنــد تخزينــه بيــن 0 درجــة مئويــة و 35 درجــة مئويــة
 فــي الحاويــة األصليــة المغلقــة بإحــكام ، يجــب حمايــة الحاويــة مــن

أشعة الشمس
ابقه بعيدا عن الحرارة

التغطية
لنــوع وفًقــا  بــي   اس  غــارد  ديكــو  وفعاليــة  اســتهالك   يختلــف 
 الســطح ويجــب تحديــده فــي الموقــع عــن طريــق اختبــار مســاحة
 صغيــرة مــن المــادة المــراد معالجتهــا وتحديــد االســتهالك وعــدد

 الطبقات المطلوبة

المحددات
ال تستخدمه على سطح تحت الضغط الهيدروستاتيكي 

 ال تســتخدمه عندمــا تكــون درجــة الحــرارة عنــد أو أقــل مــن 4 درجــات
مئوية

 غير مناسب للجبس

معلومات تقنية

ا�ستخدامات
والمــواد الميــاه  اختــراق  عــن  الناتــج  التلــف  مــن  البنــاء   يحمــي 
 الكيميائية المنقولة بالمياه. ديكو غارد اس بي  يخترق حتى 0.6 مم

 من األسطح لتوفير حماية تدوم طويًال
يستخدم ديكو غارد اس بي على

الطوب
الحجر الطبيعي واالصطناعي 

جميع أنواع الخرسانة 
       القصارة والقصارة الملونة

مناسب كطبقة أولية للدهانات الخارجية 

المزايا
نفاذية بخار 100٪ 
عمق اختراق جيد 

فعال حتى على األسطح الرطبة 
 طارد للماء 

يسمح للسطح بالتنفس 
 ال يغير مظهر السطح 

 يقلل من التقشر 

التطبيق
 أفضــل تقنيــة لتطبيــق ديكــو غــارد اس بــي هــي الغمــر  ويفضــل أال
ــة فــوق بعضهــا ،  يكــون تحــت الضغــط ، ضــع عــدة طبقــات رطب

 حتى تصبح الطبقة السفلية مشبعة
بشكل عام ، يكفي تطبيقان على األقل لجميع االسطح

 ضــع الطبقــة التاليــة عندمــا يمتــص الســطح الطبقــة الســابقة 
 .يجــب أال تحتــوي الطبقــة الســفلية علــى بقــع رطبــة: يجــب أن تبــدو
 جافــة ؛ تعتمــد الكميــة المطلوبــة مــن ديكــو غــارد اس بــي علــى

امتصاص السطح
ــج مــن خــالل تطبيــق ديكــو غــارد ــى أفضــل النتائ ــم الحصــول عل   يت
الســماح يجــب   ، كإجــراء قياســي   علــى اســطح نظيفــة وجافــة. 
 للخرسانة بالجفاف لمدة 28 يوًما قبل التطبيق. يجب تفقد الكلحة
 واصالحها وتركها تجف لمدة 3 أيام على األقل. يجب إكمال إصالح

واستبدال الخرسانة قبل التطبيق

النوافــذ تغطيــة  مــن  تأكــد   ، بــي  اس  غــارد  ديكــو  تطبيــق   قبــل 
 واألســطح األخــرى عديمــة االمتصــاص بشــكل جيــد ألن المنتــج
بضــع بعــد  للغايــة  صعبــة  ازالتــه  تكــون  بحيــث  بســرعة   يجــف 
 ســاعات. امســح أي بقــع علــى النوافــذ علــى الفــور ، باســتخدام

  مذيب إذا لزم األمر

المظهر

سين / سيلوكسان

الكثافة عند 25 درجة مئوية

اللزوجة عند 25 درجة مئوية

نقطة مضيئة

�  عديم اللون ، ضبا��

[%]10

1.05[g/cm³] 

20 [mm²/s] 

38[°C] DIN EN ISO 2719
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الصحة وا��مان
 هــو ســائل قابــل لالشــتعال ويجــب إبعــاده عــن الحــرارة ومصــادر
عــدم عنــد  مغلًقــا  غــارد  ديكــو  إبقــاء  يجــب  األخــرى.   االشــتعال 

استخدامه. يجب توخي الحذر لمنع تكثف الرطوبة في الحاوية
  تجنــب مالمســة الجلــد والعينيــن. فــي حالــة حــدوث مالمســة للجلــد

اغسل المنطقة المصابة على الفور بالماء والصابون

خدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

 حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية
ضمان

 تضمــن ديكوريــت  منتجاتهــا تماًمــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا
وتطبيــق المنتجــات  خلــط  بشــأن  المطبوعــة  للتعليمــات   وفًقــا 
  المنتــج. فــي أي حــال مــن األحــوال لــن تتجــاوز مســؤولية ديكوريــت

استرداد قيمة الشراء

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال


