
الصق البالط

ديكو فيكس

فواصل التمدد
يجب دمج فواصل الحركة في مخطط البالط وفًقا لما يلي

AS3958.1-1991 6 البنود من 5.4.5.1 إلى

التعبئة والتغليف
أكياس بالستيك 25 كيلو

التغطية
مالج مسنن 7 م² لكل كيس 3مم*3مم

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

المحددات
ــواح الجبــس ، ــة ، مثــل أل  غيــر مناســب للتبليــط فــوق اســطح مرن

واألخشاب

الخدمات
حــول النصائــح  مــع  المنتــج  هــذا  حــول  المعلومــات  مــن   لمزيــد 

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

Deco Fix
Tile Adhesive

Monuments Architectural Systems Co.

DAMAS Company.
Tel : +962 6 4205448

E-mail :

Website :

 info@decorete.com
www.decorete.com

الوصف
 ديكــو فيكــس عبــارة عــن مــادة الصقــة عاليــة الجــودة قائمــة علــى
الســيراميك بــالط  أنــواع  جميــع  لربــط  تطويرهــا  تــم   األســمنت 
والرخــام الطبيعــي  الحجــر  بــالط  إلــى  باإلضافــة   ،  والبورســالن 
 والجرانيــت والفسيفســاء و أعمــال الطــوب والجــدران واألرضيــات

الخرسانية

ويب ال��
اســتعمل  ، دبليــو  يــو  غــراوت  ديكــو  أو  غــراوت  ديكــو   اســتخدم 
                  فواصل من 1.5 مم إلى 6 مم للجدران ، 3 مم إلى 12 مم لألرضيات

الخلط
 يتطلــب كل كيــس مــن ديكــو فيكــس حوالــي 5.5 لتــر مــن المــاء.
 أضــف الكميــة المحــددة مــن المــاء النظيــف فــي وعــاء نظيــف
 ورش مســحوق ديكــو فيكــس ببــطء فــي الســائل مــع التحريــك
 المســتمر لمنــع تشــكل الكتــل للحصــول علــى خليــط ذو قــوام
ــل ــك قب ــم اعــد التحري ــن ث ــرك الخليــط لمــدة دقيقتي  متناســق. ات

التطبيق

 التطبيق
 ضــع البــالط بإحــكام علــى الطبقــة الالصقــة لضمــان التالمس مع

حركة ملتوية
 يجب تحقيق حد أدنى للسماكة 1 مم للجدران و 3 مم لألرضيات.
 تأكــد مــن أن البــالط مغطــى بالكامــل بالمــادة الالصقــة مــع عــدم
 وجــود فراغــات تحتــه أو خلفــه. ضــع البــالط علــى المــادة الالصقــة
ابــدأ الالصــق.  يجــف  حتــى  البــالط  تلمــس  تتصلــب. ال  أن   قبــل 

  الترويب بعد 24 ساعة عند جفاف الالصق

تحض�� السطح
مــن وخاليــة  وجافــة  نظيفــة  األســطح  جميــع  تكــون  أن   يجــب 
 األتربــة والشــحوم والشــمع والزيــوت وغيرهــا مــن الملوثــات التــي
 مــن المحتمــل أن تمنــع الترابــط. يجــب معالجــة االســطح قليلــة
 االمتصــاص باســتخدام ديكــو بونــد قبــل التبليــط. يجــب الســماح
 للخرسانة بالتصلب لمدة 28 يوًما على األقل وتجفيف األسمنت

  7 أيام قبل التبليط

المزايا
التصاق قوي

مناسب لكل من التطبيقات الداخلية والخارجية
اقتصادي

ينظف بالماء
سهل التطبيق 

 تطبيقات سميكة ورفيعة


