
روبة بالط أسمنتية للتطبيقات
المغمورة بالماء 

ديكو غروت يو دبليو

التغطية

تنظيف
 قــم بإزالــة المــادة الالصقــة الزائــدة بقطعــة قمــاش مبللــة قبــل أن

تتماسك المادة

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

محددات
ال تقم بتركيب فواصل التحكم أو التمدد 

الحــرارة ودرجــة  البــالط  نــوع  حســب  اللــون  درجــة  تختلــف   قــد 
والرطوبة وإجراءات التنظيف

 توصــي ديكوريــت باســتخدام المنتــج ممزوجــا بالمــاء للتطبيقــات 
 الخارجية الخاضعة لظروف ذوبان الجليد

معلومات تقنية
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الوصف
 روبــة بــالط اســمنتية ، معدلــة بالبوليمــر ، جاهــزة لالســتخدام ، 

  لبالط حمامات السباحة

التطبيق
تحضير الفواصل

  يجــب أن تكــون جميــع األســطح ســليمة ونظيفــة قبــل التطبيــق
شــحوم بمزيــل  الزيــوت  أو  الشــحوم  آثــار  جميــع  إزالــة   يجــب 
 كيميائــي. يجــب إزالــة جميــع الجســيمات الشــائبة مــن المونــة

وأي ملوثات
يمكن تطبيقه بعد 24 ساعة من وضع البالط

الخلط
 مطلــوب 7 لتــرات مــن الميــاه النظيفــة لكل كيس 25 كجم ، أضف
 المســحوق ببطء إلى الماء باســتخدام درل خلط بطيء الســرعة

مزود بمضرب خلط ، حتى تحصل على خليط متجانس

تقنية التطبيق
 بلــل البــالط قليــًال باســتخدام إســفنجة رطبــة قبــل الترويــب. طبــق
ذهاًبــا مطاطيــة.  أداة  باســتخدام  البــالط  ســطح  علــى   الروبــة 
 وإياًبا بزاوية 45 درجة من وجه البالط لضمان تعبئة الحلول بشكل

 .كامل.أزل الروبة الزائدة
مبللــة بإســفنجة  الروبــة  فــوق  امســح   ، دقيقــة   15-30  بعــد 

للحصول على سطح ناعم وأملس

التعبئة والتغليف
كيس بالستيك 25 كجم

ا�ستخدامات
 يســتخدم  كروبــة للبــالط ، ويتــم اغــالق الحلــول بشــكل مثالــي مــع

التأكد من مطابقة لون الروبة للون البالط المستخدم
 مناســب بشــكل خــاص لحمامــات الســباحة والنوافيروالمطابــخ 

  وبالط الحمامات

المزايا
روبة بالط جاهزة لالستخدام

 قوة ترابط عالية 
مقاومة عالية للماء 

مقاومة نمو الفطريات والطحالب
مجموعة متنوعة من األلوان المتاحة 

10 x 10

20 x 20

25 x 25

20 x 30

30 x 30

30 x 40

40 x 40

50 x 50

مم 1 مم 2 مم 3 مم 4 مم 5 مم 6

1.5 1 0.7 0.5 0.45 0.35

3 2.2 1.5 1.25 1 0.8

3.5 2.5 1.8 1.5 1.2 0.9

4 3 2.2 1.8 1.5 1

5 4 3 2 1.7 1.5

6.5 5 3.5 2.5 2 1.75

8 6 4 3 2.5 2

10 8 6 4 3 2

زمن عمل الخليط

زمن التصلب

مقاومة ا�نضغاط

�
مقاومة الث��

ساعة @ 25 درجة مئوية 

ميجا باسكال @ 28 يوًما 

ة  ا�ولية من ساعة ال 3 ساعات الف��
ة  النهائية من 3 ال 8 ساعات الف��

 حجم الب�طة
سم

م2/كغ

15  

ميجا باسكال @ 28 يوًما  2.5
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 احتياطات الس�مة
 هــذا المنتــج غيــر ســام ولكنــه يحتــوي علــى األســمنت. اســتخدم
االتصــال لتجنــب  المهنيــة  والســالمة  الصحــة   ممارســات 
 باالســمنت. يوصــي ديكوريــت باســتخدام أقنعــة الغبــار وحمايــة

العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

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

قيمة الشراء

 يحفظ بعيًدا عن متناول األطفال

خدمات
حــول النصائــح  و  المنتــج  هــذا  حــول  المعلومــات  مــن   لمزيــد 

التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية


