
معجونة اسمنتية للجدران

ديكو فينيش

التعبئة والتغليف
أكياس بالستيك 20 كيلو

تغطية
من 15-14 متر مربع لكل كيس بسماكة 1 مم 

مدة الص�حية
ا  يمكــن تخزيــن األكيــاس غيــر المفتوحــة لمــدة تصــل إلــى 12 شــهًر
 فــي بيئــة بــاردة وجافــة ومقاومــة للعوامــل الجويــة. يجــب تخزيــن

 األكياس بعيًدا عن األرض

المعالجة بالماء
 المعالجــة بالمــاء  غيــر مطلوبــة بعــد تطبيقــات ديكــو فينيــش ،
 ومــع ذلــك ،فــإن رش المــاء علــى الســطح المطبــق لمــدة يوميــن

سيزيد من قوة ومتانة ديكو فينيش مما يعطي نتائج أفضل

المحددات
ال تقم بالتركيب فوق فواصل التحكم أو التمدد

معلومات تقنية
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الوصف
 ديكــو فينيــش عبــارة عــن معجونــة اســمنتية توفــر تغطيــة مثاليــة

للجدران واألسقف األسمنتية
تمنــع الدهانــات.  أنــواع  لجميــع  ناعمــة  أســاس  طبقــة   يوفــر 

خصائصه المقاومة للماء تقشر الدهانات باهظة الثمن
 يثبــت  أنــه فعــال للغايــة عنــد العمــل فــي ظــل قيــود زمنيــة صارمــة
 حيــث يمكــن اســتخدامه حتــى قبــل أن يجف األســمنت تماًمــا. يعتبر
 تشــطيبا مثاليــا للحمــام وجــدران الشــرفات والتطبيقــات الخارجيــة

 حيث تتوفر الظروف الرطبة

التطبيق
 تحضير السطح

 نظف الســطح إلزالة الجســيمات الشــائبة واألوســاخ والشــحوم
 ومــا إلــى ذلــك. يجــب مــلء الشــقوق والثقــوب وتســويتها. نقــع

السطح بالماء النظيف

الخلط
 امــزج كيــس واحــد مــن ديكــو فينيــش مع 6 لتر. المــاء لعمل مزيج
 ناعــم ومتجانــس. دع المزيــج يقــف لمــدة 10 دقائــق ، يقلــب جيــًدا

ويستخدم المعجون في غضون ساعتين

 قــم بتطبيــق ديكــو فينيــش باســتخدام ســكين المعجونــة، فــي
 طبقــات يصــل ســمكها إلــى 1 مــم. اتركــه ليجــف طــوال الليــل قبــل
 وضــع الطبقــة الثانيــة. بعــد التجفيــف ، قــم بتلميــع الســطح بــورق

زجاج ناعم ، وامسح أي غبار متبقي
 عالجه بالماء لمزيد من القوة إذا لزم األمر

المزايا
أو  الرطوبــة  بســبب  تقشــر  ال  فهــي  وبالتالــي  للمــاء   مقاومــة 

التسربات الطفيفة في سطح الجدار
 يظل ملتصًقا بشــدة بســطح الجدار المكســو بالخرســانة ويوفر 

قاعدة متينة للطبقة العلوية للطالء باهظ الثمن
يبرز النغمة الحقيقية والظل للطالء باهظ الثمن المطبق عليه 

يوفر الحماية ويعزز جمال الدهانات باهظة الثمن 
أوليــة قبــل  ناعمــة وال يتطلــب طبقــة   يعطــي لمســة نهائيــة 

تطبيق الطالء
 قوة التصاق ممتازة 

ا ستخدامات
يستخدم  لتقديم وتسوية السطح قبل تطبيق الدهانات

الجــدران فــي  والثقــوب  الشــقوق  ســد  فــي  أيًضــا   يســتخدم  
واألسقف قبل الطالء

ويمكــن التطبيقــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى   يحتــوي  
 اســتخدامه علــى الخرســانة والجــدران المطليــة  والجدران مســبقة

الصب واألسقف الخرسانية

 كثافة رطبة

� عند درجة حرارة 25زمن عمل الخليط ساعت��

يوم14 عند

عند

28 ميجاباسكال

يوم2.38 28 ميجاباسكال

� 3-1 ساعات
الزمن المبد��

� 8-3 ساعات
الزمن النها��

زمن التصلب

مقاومة ا نضغاط

قوة ا لتصاق

1.8 ± 0.1
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الصحة وا �مان
 هــذا المنتــج غيــر ســام ولكنــه يحتــوي علــى األســمنت. اســتخدم
ــدة لتجنــب االتصــال ــة الجي  ممارســات الصحــة والســالمة المهني
 الشــخصي. يوصــي باســتخدام أقنعــة الغبار وحمايــة العين وارتداء

 القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

الضمان
ــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا  تضمــن ديكوريــت منتجاتهــا تماًم
 وفًقــا للتعليمــات المطبوعــة بشــأن خلــط المنتجــات وتطبيــق
 المنتــج. فــي أي حــال مــن األحــوال لــن تتجــاوز مســؤولية ديكوريــت

استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

الخدمات
إلــى جنــب مــع  لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج جنًبــا 
النصائح حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية


