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الوصف
 ديكــو ال ار 20  عبــارة عــن مزيــج مــن المــواد الكيميائيــة الطبيعيــة
 واالصطناعيــة التــي تمنــع التصــاق المــواد االســمنتية بــاالدوات

المستخدمة مثل تطبيقات الخرسانة المطبعة

 ال يجب تطبيقه قبل االستخدام بوقت طويل فقد يتبخر المنتج

20 بشــكل متســاوي لمنــع ار   مالحظــة: يجــب تطبيــق ديكــو ال 
 تشــكل البقــع. ضــع الختــم فــوق المنطقــة التــي تمــت تغطيتهــا بـــ
 ديكــو ال ار 20 ، وتأكــد مــن أن الســطح الخرســاني مختــوم بشــكل
 مناســب. قــم بإزالــة الختــم  مــن ســطح الخرســانة. اتــرك الخرســانة

لمدة 24 ساعة على األقل

احتياطات
 اســتخدم ديكو ال ار 20  في منطقة جيدة التهوية. يوصى بارتداء
 اقنعــة وادوات الســالمة الشــخصية أثنــاء التطبيــق. ابقــى بعيــدا

عن مصادر االشتعال

الصحة و الس�مة
حــدوث مالمســة حالــة  فــي  والعينيــن.  الجلــد   تجنــب مالمســة 

ا بالماء والصابون  للجلد ، اغسل المنطقة المصابة فوًر

 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح
حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

الخدمات

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

الضمان

ا�ستخدامات
 يعتبــر ديكــو ال ار 20  مثالًيــا لالســتخدام علــى األســطح الخرســانية
 ، خاصــًة فــي االماكــن التــي  يتســبب العمــل فيهــا بتلــف األســطح
 المجــاورة أو فــي حالــة عــدم الحاجــة إلــى اســتخدام لــون ثانــوي.
 يمكــن اســتخدام ديكــو ال ار 20 علــى جميــع االدوات المســتخدمة
 فــي االعمــال الخرســانية الديكوريــة مــن أجــل منــع التصــاق المــواد

 باالدوات

المزايا
 يضمــن منــع التصــاق الخرســانة بــاألدوات والعــدد التــي تســتخدم 

في تطبيقات مثل الخرسانة الديكورية
 سائل شفاف وال يؤثر على المظهر النهائي 

 يوفــر حــل بديــل للمشــاريع التــي ال يفضــل فيهــا اســتخدام الريليــز 
التقليدي - بودرة

التخزين
 ســنة واحــدة عنــد التخزيــن فــي مــكان بــارد وجــاف وجيــد التهويــة
 قابــل لالشــتعال ، يحفــظ بعيــدا عــن اشــعة الشــمس المباشــرة

 ومصادر االشتعال

التعبئة والتغليف
ا يتوفر ديكو ال ار 20 في عبوات بالستيكية سعة 18 لتًر

التغطية
تغطي كل حاوية حوالي 90 متًرا مربًعا

تحض�� السطح
 نظــف جميــع العــدد واالدوات المســتخدمة فــي عمليــة التطبيــع

 قبل تطبيق ديكو ريليز ال
 تأكــد مــن تصلــب  الخرســانة بشــكل كافــي وان كل المــاء علــى

سطح الخرسانة قد تبخر قبل رش ديكو ال ار 20 على السطح
 تأكــد مــن ان الخرســانة قــد تصلبــت بمــا يكفــي لتحمــل وزن العامــل

والعدد المستخدمة

التطبيق
االدوات بواســطة  كافــي  بشــكل    20 ار  ال  ديكــو  بتطبيــق   قــم 
 المناســبة علــى ســطح الخرســانة وكذلــك علــى ســطح االختــام
 المســتخدمة فــي التطبيــع . تأكــد مــن أن الســطح مغطــى بشــكل

  كامل من أجل منع االلتصاق


