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الوصف
هو خليط طارد للماء من مادة سيالن و سيلوكسان

 يعمــل ديكــو غــارد دبليــو بــي كمــادة طــاردة للمــاء وهــو متعــدد
االستخدامات

 يقلــل ديكــو غــارد دبليــو بــي مــن امتصــاص المــاء ، ولكنــه ال يســد
 المسام

التعبئة والتغليف
ا يتوفر ديكو غارد في عبوات بالستيكية سعة 18 لتًر

التخزين
 يتمتــع  بفتــرة صالحيــة ال تقــل عــن 12 شــهًرا مــن تاريــخ التصنيــع
 عنــد تخزينهــا بيــن 0 درجــة مئويــة و 35 درجــة مئويــة فــي الحاويــة
الحاويــة مــن أشــعة ، يجــب حمايــة  بإحــكام   األصليــة المغلقــة 

الشمس

التغطية
الســطح لنــوع  وفًقــا  غــارد  ديكــو  وفعاليــة  اســتهالك   يختلــف 
 ويجــب تحديــده فــي الموقــع عــن طريــق اختبــار مســاحة صغيــرة

من المادة المراد معالجتها

الصحة و الس�مة
ــد عــدم ــا عن ــل لالشــتعال. يجــب إبقــاء ديكــو غــارد مغلًق ــر قاب  غي
استخدامه ويجب تخزينه في درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية
حــدوث مالمســة حالــة  فــي  والعينيــن.  الجلــد   تجنــب مالمســة 

للجلد ، اغسل المنطقة المصابة على الفور بالماء والصابون

الخدمات
 للمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافة إلــى النصائح

 حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

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

معلومات تقنية

ا�ستخدامات
 طــارد ممتــاز للمــاء للعديــد مــن االســطح الغيــر عضويــة ذات 

االمتصاص ، مثل
الحجر الطبيعي واالصطناعي 

الطوب 
القصارة الملونة 

 ديكــو غــارد دبليــو بــي غيــر مناســب للحجــر الطبيعــي الخفيــف قليــل
 االمتصاص، وخاصة الحجر الجيري والرخام والخرســانة المســلحة

 للجسور والطرق

المزايا
صديق للبيئة 

عمق اختراق جيد 
فعال حتى على االسطح الرطبة 

يسمح للسطح بالتنفس
يوفر التصاق جيد للدهانات 

 يقلل من التقشر

تطبيق
 أفضــل تقنيــة لتطبيــق ديكــو غــارد هــي الغمــر ، ويفضــل أال يكــون
، حتــى  تحــت الضغــط ضــع عــدة طبقــات رطبــة فــوق بعضهــا 
 تتشــبع الطبقــة الســفلية. بشــكل عــام ، يكفــي تطبيقــان علــى

األقل لجميع االسطح
ــج مــن خــالل تطبيــق ديكــو غــارد ــى أفضــل النتائ ــم الحصــول عل   يت
الســماح يجــب   ، كإجــراء قياســي   علــى أســطح نظيفــة وجافــة. 
 للخرسانة بالجفاف لمدة 28 يوًما قبل التطبيق. يجب تفقد الكلحة
 واصالحها وتركها تجف لمدة 3 أيام على األقل. يجب إكمال إصالح

واستبدال الخرسانة قبل التطبيق

 قبــل تطبيــق ديكــو غــارد بشــكل صحيــح، تأكــد مــن تغطيــة النوافــذ
المنتــج ألن  صحيــح  بشــكل  الماصــة  غيــر  األخــرى   واألســطح 
 يتصلــب بســرعة بحيــث يكــون صعًبــا للغايــة إزالتــه. امســح أي بقــع

 على ألواح النوافذ على الفور ، باستخدام مذيب إذا لزم األمر

المظهر

المحتوى النشط

الكثافة عند 25 درجة مئوية

اللزوجة عند 25 درجة مئوية

� ابيض حلي��

25 wt. %

[g/cm³] 0.95

 12 mPa.s


