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الوصف
مقسي ارضيات بودرة -  غير معدني ، جاهز لالستخدام  

 تمت صياغة ديكو توب 200 بحيث يندمج بســهولة مع الخرســانة
 الطازجة

مــن   يزيــد  ممــا   ، الســطح  كثافــة  مــن  يزيــد   200 تــوب   ديكــو 
المــرور وحركــة   ، والذوبــان  التجمــد  ودورات   ، للتــآكل   مقاومتهــا 
 الكثيفــة ، وتعــزز انعــكاس الضــوء مــع تحســين مظهرهــا بشــكل

كبير

التعبئة والتغليف
يتم تعبئة ديكو توب 200 في أكياس 30 كجم

التغطية
يغطي كل كيس ما بين 13 و 15 متًرا مربًعا للتطبيقات العادية

مدة الص�حية
  سنة واحدة عندما يخزن في بيئة جافة وبعيدا عن الرطوبة

معلومات تقنية

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

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

كيب ال��
، الســيليكا   كوارتــز  مــن حصــى   200 تــوب  ديكــو   تمــت صياغــة 

واألسمنت البورتالندي عالي الجودة ، واضافات خاصة

التطبيق
 بعــد ترطيــب الســطح والتخلــص مــن الميــاه الزائــدة  ، يمكــن

تطبيق أول طبقة من ديكو بوند 200
 قــم بعمــل الطبقــة االولــى باســتخدام حوالــي ٪60 مــن الكميــة
او لحيــن لعــدة دقائــق  الــرش واتركهــا  بهــا بطريقــة   الموصــى 
 ترطيبــه بشــكل كافــي  ، ثــم قــم بفــرده بواســطة مالــج خشــبي او

مالج مغنيسيوم

 ضع الطبقة الثانية من المتبقي من ديكو توب 200 على السطح
 ثــم اتركهــا لحيــن تصلــب الخرســانة ، باســتخدام المالــج قم بتوزيع

المادة على السطح
يمكن تطبيقه باستخدام المروحة - هيليكوبتر

 تنبيه: ال تفرط باستخدام المالج . ال ترش الماء على  السطح    
 سيؤدي ذلك إلى اختالف في قوة اللون

   

ا�ستخدامات
 يســتخدم ديكــو تــوب 200 فــي التطبيقــات الصناعيــة والتجاريــة
 والســكنية والمؤسســات ،لألرضيــات الداخليــة والخارجيــة   وفــي

  جميع االرضيات المعرضة لالحتكاك الشديد

كثافة جافة 1700Kg/m³

1800Kg/m³
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CAN4-ULC-S114-M80
غير قابل لالشتعال

كثافة رطبة

مقاومة الضغط

قابلية االحتراق


