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الوصف
ديكو بالستر 201 عبارة عن قصارة اسمنتية مسبقة الخلط

 ديكــو بالســتر 201 هــو منتــج كامــل ال يتطلــب ســوى إضافــة المــاء.
 ديكو بالستر 201 مناسب لالستعمال بواسطة المالج او ماكنات

 رش القصارة

طبــق  المناســبة.  المعــدات  باســتخدام  القصــارة  رش   يمكــن 
 ديكــو بالســتر 201 علــى ســطح صلــب تــم ترطيبــه قبــل التطبيــق
 ثــم ضــع طبقــة اخــرى باالتجــاه المعاكــس بالمزيــد مــن القصــارة
 إلضفــاء لمســة نهائيــة علــى الســطح.قم بتســوية الســطح. يجــب
 استخدام ديكو بالستر 201  خالل ساعة واحدة بعد الخلط. ال تستخدمه
 عندمــا تكــون درجــات الحــرارة أقــل أو مــن المتوقــع أن تنخفــض إلــى
 أقل من 5 درجات مئوية قبل المعالجة. ال تستخدمه في الطقس

الحار ، المعالجة ضرورية

المعالجة
بتوفيــر الحارة.قــم  الظــروف  فــي  خاصــة  ضروريــة   المعالجــة  
ــب المــواد األســمنتية ــة الكافيــة للســماح باســتمرار ترطي  الرطوب
يجــب  ، العاديــة  الظــروف  ظــل  فــي  التشــققات.   وتقليــل 
 معالجةديكو بالستر 201  لمدة 48 ساعة بعد التطبيق ، قم بترطيب
  الجــدار  بالمــاء مرتيــن فــي اليــوم. فــي الظــروف الشــديدة الحــرارة

 أو الرياح ، قد يكون من الضروري الترطيب 4 أو 5 مرات يومًيا

التعبئة
أكياس بالستيكية 50 كجم
 أكياس بالستيكية 30 كجم

التغطية
كل كيس 50 كجم سوف ينتج حوالي 3 متر مربع بسماكة 10 مم

التخزين
تخزن لمدة ستة أشهر إذا كانت محمية من العوامل الجوية

 يجــب تخزينــه فــي منطقــة جافــة ، ويفضــل أن يكــون مرتفعــا عــن
 سطح  األرض

معلومات تقنية

ا�ستخدامات
 يســتخدم ديكــو بالســتر  201 كطبقــة ثانيــة فــي نظــام  القصــارة 
  المكــون مــن ثــالث طبقــات أو فــوق األســطح الخرســانية والبنــاء

 كطبقة ثانية في نظام  القصارة المكون من طبقتين

المزايا
مسبق الخلط في المصنع 

سهولة التعامل والنقل للمنتج الواحد
صعبــة لألماكــن  حملــه  مــن  تســهل  محكمــة  بطريقــة   مغلــف 

الوصول والطوابق العالية
تشغيل ممتاز

 التقليل من التشققات
 قوة ضغط وانثناء ممتازة 

التطبيق
تحضير السطح

 يتم تركيب الشبك والزوايا على السطح وفًقا للمواصفة التالية
 (ASTM C1063) وجميع متطلبات الكود األخرى المعمول بها 

وغيــر  ونظيفــة  ســليمة  الخرســانية  األســطح  تكــون  أن   يجــب 
 مصبوغــة وخاليــة مــن أي بقايــا قــد تؤثــر علــى الترابــط مــع الســطح.
البنــاء قوانيــن  جميــع  مــع  متوافًقــا  التطبيــق  يكــون  أن   يجــب 

المعمول بها
 

الخلط
 أضــف مــا يقــارب مــن 10 إلــى 12 لتــًرا من الميــاه النظيفة لكل كيس
 50 كجــم مــن ديكــو بالســتر 201 لخلطهــا دفعــة واحــدة. أضف ديكو
 بالستر 201 إلى الخالط واخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق تقريًبا حتى يتم
 تحقيــق القــوام المطلــوب. ســيؤثر التبايــن فــي كميــة المــاء ووقــت

.الخلط على القوة والترابط من دفعة إلى أخرى

التطبيق
 تقنيات القصارة التقليدية مناسبة مع ديكو بالستر 201 وفًقا لـ

 ASTM C926 وجميع قوانين البناء المعمول بها  

1850 Kg/m³

(BS EN12190:1999)

(BS EN 1542:1999) 

1720kg/m3

CAN4-ULC-S114-M80
غ� قابل ل�ح�اق

 كثافة المسحوق الجاف

كثافة رطبة

ممتازمقاومة ا�نجماد

اق �قابلية ا�ح�

مقاومة الضغط

ابط �قوة ال�
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الصحة و الس�مة
 يعتبــر غبــار ديكــو بالســتر 201 مــادة مهيجــة ، ويجــب ارتــداء أقنعــة
ــة ــار أثنــاء خلطهــا. القصــارة الرطبــة مــادة قلوي ــة مــن الغب  الحماي

ويجب تجنب مالمسته للجلد لفترة طويلة

الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

الضمان
 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


