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الوصف
 عبــارة عــن مونــة إصــالح ســريعة التصلــب ، تســتخدم لإلصالحــات 

الصغيرة على األسطح العمودية واالفقية للخرسانة والمباني

التطبيق
 بلــل الســطح مســبًقا . قــم بإزالــة أي مــاء زائــد عــن الســطح قبــل 

وضع الطبقة التحضيرية

 الطبقــة التحضيريــة  ، طبــق ديكــو ريبيــر باســتخدام الفرشــاة علــى 
 الســطح المبلــل المعــد مســبقا ، واضغطهــا بقــوة علــى الســطح
 . ال تــدع الطبقــة التحضيريــة تجــف قبــل وضــع الطبقــة الالحقــة. إذا
جفت  الطبقة التحضيرية قبل وضع الطبقة الالحقة ، فيجب إزالتها

 ضــع طبقــة جديــدة مــن ديكــو ريبيــر اتــش بــي علــى الفــور فــوق
 الطبقــة التحضيريــة  باســتخدام المالــج. تأكــد مــن مــلء جميــع

 الفراغات حول حديد التسليح

 سماكة الطبقة الواحدة تساوي  (25 مم) على األسطح الرأسية 
و (13 مم) فوق الرأس. الحد األدنى لعمق التطبيق 3 مم

 عندمــا يتصلــب ديكــو بونــد اتــش بــي قــم بتخشــين المــواد بيــن
 الطبقــات لتحســين االلتصــاق. بعــد التصلــب األولــي ، قــم بتطبيــق
 الطبقــة الثانيــة ، قــم باضافــة المزيــد مــن الطبقــات لغايــة الوصول

الى السماكة المطلوبة  ، قم بازالة اي مواد زائدة

 اســتخدم إســفنجية مبللة لتشــطيب الســطح النهائي،  قد يكون 
 التشطيب بمسطرين مطلوًبا اذا تصلب السطح

المعالجة
 فــي الظــروف العاديــة ، حافــظ علــى رطوبــة الســطح حتــى التصلــب
 النهائــي. راجــع ممارســات معالجــة الخرســانة                    . فــي
 الظــروف الحــارة والجافــة والريــاح ، قــد يكــون مــن الضــروري إجــراء
 فتــرات أطــول مــن المعالجــة الرطبــة ، أو اســتخدام مركــب معالجة

 متوافق مع

تحض� السطح
وســليمة نظيفــة  إصالحهــا  المــراد  المنطقــة  تكــون  أن    يجــب 

وخالية من الزيوت والشوائب أو أي مادة قد تؤثر على الترابط
يجب أن تكون الحواف مستقيمة  بعمق 6 مم على األقل

 نظف حديد التسليح
 للحصــول علــى أقصــى قــدر مــن الترابــط ، قــم بتطبيــق ديكــو بونــد
 علــى اســطح ناعمــة أو غيــر مســامية قبــل تطبيقــه. بلــل الســطح

 غير المغطى بـ ديكو بوند بماء نظيف قبل التطبيق

الخلط
 يمكــن خلــط المنتــج بالمــاء فقــط  أو بالمــاء مــع ديكــو بونــد 
 لتعزيز خصائصه. تحتاج الى  جزء 1 من ديكو بوند إلى 3 أجزاء من

الماء

 قــم بخلــط كميــة كافيــة مــن المــواد التــي يمكــن اســتخدامها  فــي 
غضون 10 - 15 دقيقة

 أضــف (3 لتــر) مــن المــاء إلــى وعــاء نظيــف. أضــف الخليــط الجــاف 
 تدريجًيــا أثنــاء الخلــط بســرعة منخفضــة للحصــول علــى القــوام
خــالط باســتخدام  التكتالت.اخلطــه  مــن  والخالــي   المطلــوب 

بطيء السرعة  عند 600-400 دورة في الدقيقة

اخلط لمدة 3-2 دقائق. ال تفرط في الخلط 
ــزم األمــر. ال  أضــف مــا يصــل إلــى (0.7 لتــر) مــن المــاء فقــط إذا ل

 تتجاوز (3.7 لتر) من الماء لكل كيس 30 كجم

ا�ستخدامات
 الخرســانة المتضــررة  مســبقة الصــب أو فــي الموقــع ، والخرســانة

 المسلحة
تعبئة وتسوية الفراغات 

اصالح عيوب السطح 
لالستخدامات الداخلية والخارجية

 فوق أو تحت مستوى االرض

المزايا
سرعة التصلب
 زيادة عمر البناء

 يقاوم دورات التجميد / الذوبان ومناسب لجميع درجات الحرارة
مكون واحد سهل الخلط ، جودة عالية 

يمكن مزجه مع ديكو بوند لتحسين خصائصه

ACI 308

ASTM C 309
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المحدداتمعلومات تقنية
 ال يتــم تطبيقــه علــى االســطح المجمــدة أو المغطــاة بالصقيــع 
 أو عندمــا تكــون درجــات حــرارة الســطح والهــواء أقل من (4 درجات
 مئوية) أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من (4 درجات مئوية)

في غضون 24 ساعة بعد التطبيق
يمكن أن يؤدي الخلط المفرط إلى تقليل الكثافة والقوة والمتانة 
 ال تســتخدمه فــوق الشــقوق الديناميكيــة أو فواصــل التحكــم أو 

التمدد
 هذا المنتج غير مصمم للوضع على مساحات شاسعة 

الصحة وا��مان
  اســتخدم أدوات الســالمة المهنيــة . ال تســمح بمالمســة المــادة
 للعينيــن. ابقــه بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. قــد يــؤدي التنفــس

المطول إلى تهيج الحلق والرئة
احمي االسطح المجاورة

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

التعبئة والتغليف يحفظ بعيدا عن متناول األطفال
أكياس بالستيكية  30 كغم

التغطية
 كل كيس  يغطي 0.016 م3

النسبة تقريبية ، اعتماًدا على ظروف موقع العمل
مدة الص�حية

 ســنة واحــدة عنــد تخزينهــا بشــكل صحيــح فــي مــكان بــارد ونظيف
وجاف

ASTM C 138 (جم / سم 3)
كثافة رطبة 2.05 - 2.12 

 معالج (2.00 - 2.10) طريقة المعمل   

 MPa ، ASTM C 109
أيام 28

 يوًما 34

(MPa) ASTM C 348
أيام 4.7

 يوًما 6.9

زمن التصلب االولي

زمن التصلب النهائي

الكثافة

قوة الضغط

قوة الثني

(MPa) ASTM C 190
أيام 4.06
 يوًما 5.81

(MPa) ASTM C 469
 يوًما 1.5 × 104

٪ 4.5 ASTM C 666 ، الطريقة أ
 فقدان الوزن عند 300 دورة      

1 ASTM C 672
 التصنيف بعد 50 دورة

Perms 18.6 ASTM E 96

      2.77 x 10-6 ASTM C 531 linear, in/in/° F

ASTM E 84  / 5 الدخان
انتشار اللهب 0
 فئة التصنيف 1

قوة الشد

معامل المرونة

مقاومة التجمد / الذوبان

مقاومة التقشر

انتقال بخار الماء

معامل التمدد الحراري

خصائص احتراق السطح

 لمدة 2.5 ساعة عند 22 درجة مئوية و ٪50 رطوبة نسبية
زمن العمل لمدة 24 ساعة عند 22 درجة مئوية و ٪50 رطوبة نسبية 

دقيقة 10-15
معدل ASTM C 807 

30-20  دقيقة
معدل ASTM C 807 
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