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الوصف
 ديكــو روك  عبــارة عــن مونــة اســمنتية ملونــة جاهــزة ، مصمــم

خصيًصا للحرفيين لصناعة مختلف التشكيالت الديكورية
 يمكــن تشــكيل ديكــو روك ، ونحتــه ، وطباعتــه ، ونقشــه  بمختلــف  

 القوالب

التعبئة والتغليف
يتم توفير ديكو روك بوزن 30 كجم

التغطية
كل كيس يغطي حوالي 2 متر مربع بسماكة 1 سم

مدة الص�حية
لمدة 12 شهر في ظروف جيدة محمية من الرطوبة

معلومات تقنية

الصحة وا��مان
 هــذا المنتــج غيــر ســام ولكنــه يحتــوي علــى األســمنت. اســتخدم
 ممارســات الصحــة والســالمة المهنيــة الجيــدة . توصــي ديكوريــت
 باســتخدام أقنعــة الغبــار وحمايــة العيــن وارتــداء القفــازات عنــد

 التعامل مع هذا المنتج

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

ات والفوائد � الم �
منتج مصمم خصيًصا إلنشاء تشكيالت ومواد ديكورية 

 مسبق الخلط في المصنع
يتطلب إضافة الماء النظيف فقط في الموقع 

 يمكن تطبيق ديكو روك على االلواح المعدنية  حتى سماكة 150 
 مم

الخلط
يجب خلط ديكو روك لمدة بين 5-3 دقائق

 يخلط مع 6 لترات من الماء النظيف لكل كيس 30 كجم

التطبيق
 يمكــن تطبيــق ديكــو روك فــوق الشــبك المعدنــي  بســماكات
 تصل إلى 150 مم. يتم تطبيقه بالعادة  بسماكات من 50 إلى 70

مم
طبقة االساس

 يجــب أن يغطــي ديكــو روك دوانــب الشــبك المعدنــي بالكامــل
 مــن أجــل ضمــان تماســك جيــد (باســتخدام المالــج اضغــط علــى
 سطح المونة بحيث تكون سماكةالتطبيق  من  15-10 مم). يجب

 أال تكون هناك فراغات بين سطح االرتكاز والشبك المعدني
 اتــرك مــا ال يقــل عــن 24 ســاعة بيــن الطبقــات، حســب الظــروف

الجوية
الطبقة الرئيسية

قم بالعمل على طبقات بسماكات  20 ملم
الســمك يصــل  أن  يمكــن   ، النهائيــة  الســماكة  الــى   للوصــول 
 النهائي إلى حد أقصى 150 مم في طبقة واحدة أو طبقات متتالية

 لعمــل المنحوتــات يمكــن نحــت ديكــو روك  باســتخدام ادوات
ــة  او اي اداة مناســبة اخــرى مــن أجــل الحصــول  النحــت المعدني

على الشكل المطلوب
يمكن أيًضا تطبيع ديكو روك باستخدام قوالب التطبيع

 
 الطبقة النهائية

 يمكــن تشــكيل الطبقــة النهائيــة من ديكو روك باســتخدام أدوات
وتقنيات مختلفة لتحقيق اللمسة النهائية المطلوبة

ا�ستخدامات
تشكيل المنحوتات 

واحجــار  الصناعيــة  واألشــجار  االصطناعيــة  الصخــور   تشــكيل 
 الواجهات وما الى ذلك

kg/cm³ 1.3 الكثافة الجافة

1.8 kg/cm³

       20 MPa

4.5 MPa

1 hour @ 25˚C

الكثافة الرطبة

مقومة الضغط

قوة الترابط

وقت العمل

Engraving Compound


