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الوصف
 مونــة معدلــة بالبوليمــر ذات أســاس أســمنتي ، جاهــزة لالســتخدام
قبــل (مســمار)  رش  كطبقــة  الســتخدامها  خصيًصــا   مصممــة 

وضع طبقة القصارة الخشنة

التخزين
تخزن لمدة ستة أشهر إذا كانت محمية من العوامل الجوية

 يجب تخزين أكياس ديكو بالستر 202 في منطقة جافة ، ويفضل
أن تكون مرتفعة عن سطح األرض

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

استرداد قيمة الشراء

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

معلومات تقنية ا�ستخدامات
 يستخدم ديكو بالستر 202 كطبقة لتحسين الترابط بين السطح

الخرساني ، الطوب وطبقة القصارة

المزايا
 مسبق الخلط

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

الوصول والطوابق العالية
 تشغيل ممتاز 
  التصاق ممتاز 

التطبيق
تحضير السطح

 يجــب أن تكــون جميــع األســطح ســليمة وخالية مــن الملوثات مثل
الزيوت أو الشحوم أو أي مركبات أخرى قد توثر على االلتصاق

الخلط
 يخلــط كل كيــس 50 كجــم مــن ديكــو بالســتر 202 مــع 10-9 لتــر مــن

الماء النظيف ويفضل باستخدام خالط ميكانيكي

التطبيق
 يمكن تطبيق ديكو بالستر 202 باستخدام آلة الرش على السطح
 المبلــل المحضــر. تأكــد مــن عمــل تغطيــة كاملــة مــن أجــل التصــاق

وامتصاص  أفضل لطبقات القصارة المتتالية

المعالجة
 المعالجــة مهمــة ، خاصــة فــي الظــروف الحارة أو الريــاح. المعالجة

بالماء لمدة 3 أيام

التعبئة
أكياس بالستيكية 50 كجم

 أكياس بالستيك 30 كيلو

التغطية
يغطي كل كيس 50 كجم حوالي 10-8 متر مربع

2.1 ± 0.1 MPa

 1.3 Mpa@ 28 days 

1.8± 0.1 MPa

20 Mpa @ 28 days 

CAN4-ULC-S114-M80
غ� قابل ل�ح�اق

الكثافة الجافة

كثافة رطبة

mm 4حجم الحبيبات

ممتاز

مقاومة الضغط

ابط قوة ال��

مقاومة ا�نجماد

اق قابلية ا�ح��


