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الوصف
معــّدل للمــاء  عــازل  أســمنتي  طــالء  عــن  عبــارة  بــروف   ديكــو 
 باألكريليــك مكــون مــن مركبيــن جــزء اســمنتي وجــزء اكريلــك ، ويتــم

توفيره في مجموعات جاهزة للخلط

الخلط
 اســتخدم خــالط  بطــيء الســرعة (500 دورة فــي الدقيقــة). قــم  
 بإضافــة ديكــو بــروف بــاودر تدريجًيا إلى الســائل لتجنــب تكون الكتل
 وخلطهم لمدة 2 إلى 4 دقائق. يجب استخدام ديكو بروف  على الفور
 بعــد الخلــط. ال تخلــط اكثــر مــن احتياجــك ، اســتمر فــي خلــط ديكــو

بروف أثناء التطبيق
التطبيق

 للحصــول علــى أفضــل النتائــج ، يجــب أن يكــون الســطح رطًبــا قبــل
 تطبيــق ديكــو بــروف ، باســتخدام فرشــاة ناعمــة ضــع طبقــة أوليــة
 من ديكو بروف على الســطح وبعد 6 ســاعات ضع الطبقة الثانية
 فــي االتجــاه المعاكــس للطبقــة االولــى لضمــان تغطيــة الســطح

بالكامل من ديكو بروف
العالج

قــم  ، الســطح  علــى  بــروف  ديكــو  تطبيــق  مــن  ســاعة   24  بعــد 
 بمعالجته بماء نظيف مرتين في اليوم لمدة 72 ساعة

التعبئة
ديكو بوند باودر 18 كغم

 ديك بوند سائل 5 كغم  

معلومات تقنية

ا
ستخدامات
المنتــج  ، الجويــة  العوامــل  مــن  المكشــوفة  الخرســانة   لحمايــة 
 مناســب أيًضــا لحمايــة االســطح األســمنتية والبنــاء ، مناســب
 لالســتخدام لجميــع أنــواع االســطح فــي مختلــف المناطــق بمــا فــي
 ذلــك تلــك الموجــودة فــي البيئــات الســاحلية. مناســب للخرســانات
 الجديــدة والقديمــة. يعتبــر ديكــو بــروف طــالءًا مقاومــًا للمــاء  وهــو

مناسب لخزانات المياه
 يوفــر المنتــج طــالًءا متيًنــا ومقاومــا للتــآكل يمكنــه تحمــل الحركــة 

  االفقية

المزايا
مقاومة ممتازة للماء 

 يسمح بخروج بخار الماء من السطح 
 يتطلــب الحــد األدنــى مــن التجهيــزات للســطح وانخفــاض تكاليــف

العمالة
غير سام - مثالي لخزانات المياه 

 مرن - يتمدد حراريا •
 تغطية ممتازة للخرسانة

 مقاومة ممتازة للعوامل الجوية 
مناسب للتطبيقات الخارجية

مادة ديكورية

التطبيق
التحضير

 يجــب أن يكــون الســطح جافــا وخاليــا مــن الملوثــات مثــل الزيــوت
والشحوم والطحالب وجميع االثار والشوائب

 
 مــن الضــروري أن يتــم ترطيــب جميــع األســطح بالمــاء النظيــف

قبل تطبيق ديكو بروف
 

المكون الجاف أ

بودرة

�
سك 

المظهر

ا
لوان

الكثافة الجافة 1.4 kg/cm³ 

سائل

أبيض

الكثافــة عند 20 درجة مئوية 1.05 kg/L 

PH-قيمة 7.5 

المكون السائل ب

المظهر

ا
لوان
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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

الخليط الرطب

اللون

كثافة الخليط

�
اسمن�

1.8 kg/cm³ 

الخليط المتصلب

اللون

القساوة - شور

�
اسمن�

> A 90 

النفاذية

القدرة ع� اغ�ق الشقوق

قوة ا
لتصاق

مقاومة الت£ب

نفاذية بخار الماء

وقت الخلط


 يوجد ت£ب قابل للقياس CRD-C 48-92 

1.5 mm 

(ASTM C-297 معدل) 
1.0 MPa @ 7 d 
1.5 MPa @ 28 d 

1.3 MPa 

~1.2 perms (ASTM E96) 

لمدة 45 دقيقة عند 25درجة

1.5

2.4

� مع تحمل ضغط ماء لغاية 2 قدم
عزل ما±°

³́ من 2 قدم � مع تحمل ضغط ماء اك
عزل ما±°

� من الجانب ا
خر لجهة نفاذية الماء
2.7عزل ما±°

3.0

4.5

5.40

11.6

7.8

6.5

 كل القيم أع�ه النظرية. قد تختلف القيم باخت�ف ا
سطح واخت�ف ظروف العمل

التغطية لكل وحدة - م²معدل التطبيق - كجم / م²سمك الط�ء الك�� - مما
ستخدام


