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الوصف
قصارة أسمنتية ملونة جاهزة لالستعمال

 قــد يتطلــب التطبيــق باســتخدام ماكنــات الــرش مــا يصــل إلــى 8.0
لترات من الماء

 فــي أي مــن المزيجيــن ، يجــب أن تكــون كميــة الميــاه المســتخدمة
موحدة من دفعة إلى أخرى

 امــزج ديكــو بالســتر 102 بســرعة بطيئــة بواســطة خــالط. أضــف 1/2
 مــن كميــة المــاء المطلــوب وأضــف ببطء كيس ديكو بالســتر 102 ،
 أضــف المزيــد مــن المــاء للحصــول علــى تناســق ســلس وعملــي.
  استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق ، أوقف الخالط واترك المادة
 لمــدة 5 إلــى 10 دقائــق تقريبــا ، ابــدأ الخلــط واخلــط لمــدة دقيقــة إلــى
 دقيقتيــن إضافيتيــن. أضــف المــاء حســب الحاجــة لتحقيــق القــوام

 المطلوب

تقنيات التطبيق
 للحصــول علــى شــكل ولــون موحــد ، يجــب تنفيــذ ديكو بالســتر 102

بواسطة فنيين محترفين باستخدام المعدات المناسبة

التطبيق باستخدام المالج
 ضــع ديكــو بالســتر 102 بضغــط كاٍف لضمــان تماســك المــواد

بإحكام
 ضــع طبقــة مســتوية مــن المــادة علــى الســطح ، ثــم قــم بعمــل
 طبقــة اخــرى باالتجــاه المعاكــس. اتــرك ديكــو بالســتر  102 ليجــف

ويتصلب قليًال قبل التركيب

التطبيق باستخدام ماكنات الرش
 يجــب أن يكــون القائمــون علــى التطبيــق فنييــن محترفيــن  فــي
 استخدام معدات الرش. قم بتطبيق ديكو بالستر 102  باستخدام
 أدوات رش مناســبة. رش طبقــة رقيقــة ومتســاوية مــن ديكــو
 بالستر 102على السطح للحصول على امتصاص موحد. امسك

فوهة الرش على مسافة موحدة بزاوية 90 درجة من السطح
تفقــد أن  قبــل  المعاكــس   باالتجــاه  اخــرى  بعمــل طبقــة   قــم 
 الطبقــة األولــى لمعــان ســطحها. توقــف عنــد الزوايــا أو فواصــل

  التحكم و التمدد

ات والفوائد � �
الم
مادة ديكورية ،بنقشات متعددة

مقاومة للعوامل الجوية 
يمتزج بسهولة مع المياه النظيفة 
تطبيق باستخدام المالج أو الرش 

متوفر بألوان مسبقة الخلط 
متانة عالية 

لون موحد متناسق 
قوة التصاق عالية

تطبيق
الخارجي أو الداخلي

الخرسانة المشكلة أو مسبقة الصب
 الحجر الطبيعي والصناعي

الطوب 
 قصارة اسمنتية

ا��لوان
 يتوفــر ديكــو بالســتر 102 فــي مجموعــة واســعة مــن األلــوان. تتوفــر
 ألــوان مخصصــة أيًضــا يمكــن اضافــة الــوان حســب الطلــب. راجــع

 كتالوج  ألوان ديكوريت  لمزيد من التفاصيل

تحض
� السطح
 عالج الخرســانة الجديدة لمدة 28 يوًما. يجب إصالح الشــقوق في
 الخرســانة القديمــة قبــل تطبيــق ديكــو بالســتر 102. يجــب أن يكــون

السطح خالًيا من األوساخ والطالء والملوثات األخرى
 للحصــول علــى أقصــى قــدر مــن الترابــط ، قــم بتطبيــق ديكــو بونــد
ــق ديكــو ــل تطبي ــى االســطح الناعمــة والخفيفــة قب ــي فــي اي عل  ب

 بالستر 102
 بلــل الســطح غيــر المغطــى بـــ ديكــو بونــد بــي فــي اي بميــاه نظيفــة

قبل تطبيق ديكو بالستر 102

تعليمات الخلط
 ســيتطلب كيس واحد 30 كجم من ديكو بالســتر 102 ما يقرب من

6.00 لترات من الماء النظيف إلنتاج قوام جيد
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المعالجة
 ال ينبغي معالجة ديكو بالستر 102 بالماء ،تتم معالجته باستخدام

ديكو غارد

تعليمات التنظيف
 نظف المعدات بالماء النظيف مباشرة قبل تصلبها وجفافها

التحذيرات
 ديكــو بالســتر 102 معــرض لتكــون االمــالح علــى الســطح ، يوصــى 

باستخدام نظام عزل وحماية مناسبين
 اختر احد مواد العزل والحماية المتوفرة من ديكوريت

المحددات
 ال تقــم بتطبيــق ديكــو بالســتر 102 عندمــا تكــون درجــات الحــرارة 
 أقــل مــن 5 درجــات مئويــة أو أعلــى مــن 35 درجــة مئويــة في غضون
 48 ســاعة. حمايــة ديكــو بالســتر 102 المطبــق مــن المطــر. ال تقــم
 بتطبيق ديكو بالستر 102 على األسطح األفقية التي تحمل حركة

 المرور

التعبئة والتغليف
أكياس 30 كجم

مدة الص�حية
 ســنة واحــدة عنــد تخزينهــا بشــكل صحيــح فــي بيئــة جافــة / خاليــة

من الرطوبة
الخدمات

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

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 ديكوريــت

استرداد قيمة الشراء

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

العينات الميدانية
نمــوذج أو  بإنشــاء عينــة ميدانيــة  قــم   ، العمــل  فــي  البــدء   قبــل 
 بالحجــم الطبيعــي باســتخدام جميــع المــواد واألنظمــة التــي ســيتم
 اســتخدامها فــي عمليــة البنــاء الفعليــة. يجــب خلــط ديكــو بالســتر

 102 بكميات دفعات كاملة
 الحصــول علــى موافقــة المالــك أو المهنــدس المعمــاري علــى

اللون والملمس والتغطية قبل بدء العمل
احتفظ بالعينة الميدانية حتى اكتمال المشروع

التغطية
فقــط التقديــر  وألغــراض  تقريبيــة  التاليــة  التغطيــة   معــدالت 

وممكن ان تختلف على الواقع باختالف الظروف المعيارية
 كيس واحد 30 كجم من ديكو بالستر 102 سيغطي حوالي 15 متًرا

 مربًعا

معلومات تقنية

معامل امتصاص الماء تبعا ل

BS EN 1015-18 2002

ASTM C177-10

WI 

> 23 MPa

> 29 MPa

1.3 MPa

CAN4-ULC-S114-M80

CS III

2.9 MPa

FP A

مقاومة ا�نضغاط

�
مقاومة الث��

قوة ا�لتصاق

BS EN 1015- 11:1999

مقاومة ا�نضغاط 7 أيام
BS EN 12190:1999

مقاومة ا�نضغاط 28 يوم
BS EN 12190:1999                             

ابط عن طريق السحب �
قوة ال

اق �
غ
� قابل ل�ح

BS EN 1542:1999                                

التوصيل الحراري

BS EN 1015-11:1999                              

BS EN 1015-12:2000                                  

.44 watt/m.cº                                                                      


