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الوصف
 ديكــو تــوب 250 مــادة جاهــزة  لالســتخدام. تمــت صناعــة ديكــو
 تــوب 250 ليتــم دمجــه بســهولة مــع ســطح الخرســانة الطازجــة.
 تزيــد ديكــو تــوب 250 مــن كثافــة ســطح الخرســانة، ممــا يزيــد مــن
 مقاومتهــا للتــآكل ، و التجمــد والذوبــان ، وحركــة المــرور الثقيلــة

وتعزز انعكاس الضوء مع تحسين مظهرها بشكل كبير

التعبئة والتغليف
ديكو توب 250 معبأ في أكياس 30 كجم

ا�لوان
 ســنة واحــدة عنــد تخزينهــا بشــكل صحيــح فــي بيئــة جافــة / خاليــة

من الرطوبة

التطبيق
 بعــد التســوية االوليــة لســطح االرضيــة الخرســانية وتبخــر  الميــاه

الزائدة  ، يمكن تطبيق أول طبقة من ديكو بوند 250
 قــم بعمــل الطبقــة االولــى باســتخدام حوالــي ٪60 مــن الكميــة
 الموصــى بهــا واتركهــا لعــدة دقائــق او لحيــن ترطيبــه بشــكل

كافي  ، ثم قم بفرده بواسطة مالج خشب او مغنيسيوم

 ضــع الطبقــة الثانيــة مــن المتبقــي مــن ديكــو تــوب 250 ثــم اتركهــا
 لعدة دقائق ، باستخدام المالج قم بتوزيعة المادة على السطح

 تنبيــه: ال تفــرط باســتخدام المالــج . ال تــرش المــاء الســطح    
 .سيؤدي ذلك إلى اختالف في قوة اللون

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
.وفًقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج
 فــي أي حــال مــن األحــوال يجــب أال تتجــاوز مســؤولية ديكوريــت

استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

الصحة و الس�مة
 اســتخدم ادوات الســالمة والصحــة . ال تســمح لــه بالدخــول الــى
الــى تهيــج يــو}دي  ابقــه بعيــدا عــن متنــاول األطفــال.    العينيــن. 

الحلق والرئة
كيب ال��

والســيليكا الكوارتــز  رمــل  مــن   250 تــوب  ديكــو  صناعــة   تمــت 
الحديــد وأكاســيد   ، الجــودة  عالــي  البورتلنــدي   ،واالســمنت 

اصطناعية وطبيعية ،  واضافات خاصة

معلومات تقنية

ا�ستخدامات
 يســتخدم ديكو توب 250 في الخرســانة الملونة والمطبعة لتلوين

سطح الخرسانة وزيادة مقاومتها لالحتكاك
 تســتخدم ديكــو تــوب 250 مــع المــواد االخــرى مــن ديكوريــت مثــل 
 ديكو ريليز وديكو سيل في تطبيقات الخرسانة الديكورية المختلفة
والصناعيــة التطبيقــات  فــي  أيًضــا   250 تــوب  ديكــو   يســتخدم 
  والتجاريــة والســكنية للداخليــة والخارجيــة ، لالرضيــات التــي  تتطلب

 مقاومة عالية للتآكل أو لتحسين المظهر المعماري

مقاومة الحت

مقاومة الضغط

مقاومة الضغط

مقاومة الحت

مقاومة الحت

BS EN 12808:2008

(Air cure, 4kg/m²) 

(Water cure, 4kg/m²)  

BS 6319: Pt.2:1983                     

BS EN 1015-11:1999

167 mm2

 ارتفع 160%

 ارتفع 200%

≥ 23 N/mm²

≥ 35 N/mm²

  ≥ 2.5 N/mm²
مقاومة الثني

 BS EN 1015-11:1999


