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الوصف
 ديكــو ســيل عبــارة عــن مــادة عازلــة للخرســانة ذات قاعــدة مذيبــة
 من األكريليك بنسبة ٪100 وعامل معالجة.صنع خصيًصا  لحماية
مســبقة والخرســانة  والمبانــي،   ، والملونــة  العاديــة   الخرســانة 

الصب ، وبالط التيرازو واالسطح األسمنتية
،واألرضيــات المختومــة  الخرســانة  فــوق  باســتخدامه   يوصــى 
 الملونــة وأي ســطح خرســاني أو حجــري آخــر حيث يكون التشــطيب

الالمع مطلوًبا

مــن للتســرب  مانعــة  مــادة  عــن  عبــارة  الشــفاف  ســيل   ديكــو 
 األكريليــك غيــر مصفــرة ، مقاومــة للزيــت ، والبنزيــن ، والشــحوم ،
  والحمــض ،  واألشــعة فــوق البنفســجية ، والتــآكل الرطــب والجاف

ومعظم المواد الكيميائية المنزلية

  يعــزز ديكــو ســيل لــون الخرســانة المختومــة واألرضيــات الملونــة
 باالســيد الملــون ، ويضيــف الحيــاة إلــى ســطح الخرســانة الخــاص

بك ويخلق درًعا واٍق قوي وطويل األمد فوق سطح الخرسانة

 ديكو سيل جاهز لالستخدام . استخدم المنتج بدون اي تعديل

تحض�� السطح
الزيــوت مــن  وخالًيــا  وجاًفــا  ســليًما  الســطح  يكــون  أن   يجــب 
 والشــحوم  وأي مــادة غريبــة أخــرى قــد تمنــع التصــاق الســيلر

بالسطح

إلزالــة يمكــن  مــا  بأســرع  المختومــة  الخرســانة  غســل   يجــب 
 األوســاخ أو الملوثــات األخــرى. يجــب أن يكــون الســطح جاًفــا
 تماًمــا قبــل تطبيــق ديكــو ســيل؛ قــد تتســبب رطوبــة الســطح

 في حدوث تشوه وتعتيم ونتائج غير جذابة

المزايا
ال يصفر

يعزز لون الخرسانة الديكورية 
يقلل من التملح 

 مقاومة للمواد الكيميائية 
يطيل عمر السطح 

مقاومة ذوبان الجليد 
يحافظ على نظافة األسطح 

  يحسن مقاومة العوامل الجوية 

التغطية

خرسانة مطبعة

 يمكــن تطبيــق ديكــو ســيل بواســطة رول الدهــان أو البخــاخ. ضــع
 طبقتين رفيعتين أو أكثر. اتركه يجف بين الطبقات

 مدة الجفاف حوالي ساعتين عند 21 درجة مئوية ، ولكنها تختلف
 حســب درجــة الحــرارة والريــاح والرطوبــة. حمايــة التطبيــق مــن
 المطر لمدة 24 ســاعة. انتظر 24 ســاعة عند 21 درجة مئوية قبل

السماح بحركة المرور

التطبيق

سطل 18 لتًرا ينتج حوالي 60 متًرا مربًعا لكل طبقتين

معلومات تقنية

التخزين
الشــمس أشــعة  عــن  بعيــًدا  وجــاف  بــارد  مــكان  فــي   ُيحفــظ 
ــة ــح بصالحي ــز ديكــو ســيل المخــزن بشــكل صحي  المباشــرة. يتمي

  استخدام لعام واحد

التعبئة والتغليف
 يتوفر ديكو سيل في عبوات سعة 5 لتر و 18 لتًرا. متوفر أيضا في

براميل سعة 200 لتر

اللون شفاف

تحسن

Deco Seal 100    :    ≥ 20 %

Deco Seal 200    :    ≥ 25 %

Deco Seal 300    :    ≥ 30 %

25 % 

من 2 الى 4 ساعات

أمتصاص الماء

زمن اعادة الط�ء

5 m²/ liter/ coatمعدل التغطية

المواد الصلبة



الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتج و النصائــح حول التطبيق

 ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

الضمان
 تضمــن ديكوريــت®  منتجاتهــا تماًمــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا
وتطبيــق المنتجــات  خلــط  بشــأن  المطبوعــة  للتعليمــات   وفًقــا 
 المنتج. في أي حال من األحوال يجب أال تتجاوز مسؤولية ديكوريت®

استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال
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تحذيرات
البخــار  ، قابلــة لالشــتعال  مــواد  علــى  يحتــوي   قابــل لالشــتعال: 
ا. قــد يــؤدي التعــرض المفــرط إلــى تلــف الرئــة  والــرذاذ قــد يكــون ضــاًر
 والتحســس . قــد يــؤدي التعــرض المتكــرر والمطــول للمذيبات إلى
 تلــف دائــم فــي الدمــاغ والجهــاز العصبــي. دمــوع العيــن ، والصــداع
تــدل علــى أن مســتويات ، كلهــا عالمــات  ، والدوخــة   ، والغثيــان 
 المذيبــات مرتفعــة للغايــة. قــد يكــون ســوء االســتخدام المتعمــد

ا أو مميًتا عن طريق التركيز واستنشاق المحتويات ضاًر


