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الوصف
 ديكــو بالســتر 104 عبــارة عــن طبقــة ديكوريــة اســمنتية ملونــة ،
 مرنة و متعددة االستخدامات ،تتميز ديكو بالستر 104 بانها عملية
 واقتصاديــة ويمكــن مزجهــا مــع العديــد مــن منتجــات ديكوريــت
النقــوش وااللــوان  االخــرى للحصــول علــى خيــارات متعــدة مــن 

  والديكورات

اسمح له بالجفاف بعد التطبيق
 بالظروف المعتدلة ، سوف يجف ديكو بالستر 104  في غضون 30
 دقيقة تقريًبا. اتركه يتصلب لحوالي 8 ساعات. اترك ما ال يقل عن
 24 ســاعة  قبل وضع الســيلر او تلوينه. ال تســمح للماء بالوصول
 الى الســطح قبل المعالجة الكاملة (24 ســاعة على األقل) يمكن
 أن يســاهم المــاء الزائــد فــي فــك الترابــط ، حتــى الكميــات الصغيــرة

من الماء يمكن أن تغير لون السطح

المحددات

المعالجة

الجبــس أســطح  علــى   104 بالســتر  ديكــو  اســتخدام  يجــوز   ال 
 والدهانات والفينيل والبالستيك والطالءات المماثلة

التنظيف
 قــم بتنظيــف األدوات باســتخدام الميــاه. إذا بــدأت المــادة فــي
 التصلــب ،فــان المــاء الدافــئ والصابــون ســيكون مفيــًدا لتنظيــف

اليدين واألدوات

السيلر
 اتــرك ديكــو بالســتر 104 حتــى يعالــج بالكامــل (24 ســاعة علــى 
 األقــل) قبــل اســتخدام الســيلر. ال تســمح بوصــول المــاء الــى
 السطح حتى يتم جفاف ديكو بالستر 104 تماًما. الماء الزائد قبل

المعالجة الكافية سيؤثر على الترابط والمتانة
 اســتخدام ســيلر اختيــاري لتوفيــر حمايــة أفضــل للســطح ويمكــن 
 اســتخدام أنــواع مختلفــة منــه ســواء كان ذلــك المًعــا أو غيــر المــع
 أو شــبه المــع اعتمــاًدا علــى المظهــر النهائــي المطلــوب. لمزيــد

 من المعلومات ، راجع منتجاتنا

معلومات تقنية

ات والفوائد � الم��
 مادة ديكورية

لالستخدامات الداخلية والخارجية
 يمكن صبغها

مجموعة واسعة من األلوان ، التصاميم والنقوش 
سريع الجفاف

طبقة خفيفة

التغطية
 ســيغطي كل كيس من ديكو بالســتر 104 مســاحة 40 متًرا مربًعا

 تقريًبا

تحض�� السطح
 يجب أن يكون السطح خاليًا من األوساخ والملوثات

فــي والثقــوب  والفراغــات  الشــقوق  إصــالح   يجــب 
الخرسانةباستخدام ديكو توب 220

 للحصــول علــى أقصــى قــدر مــن الترابــط ، قــم بتطبيــق ديكــو بونــد
بي في اي على السطح

التطبيق
 امــزج كيــس 25 كغــم مــن ديكــو بالســتر 104 مــع 6 لتــر مــن المــاء
باســتخدام خــالط المــاء واخلطــه  الــى  الكيــس   النظيــف. أضــف 
 بسرعة 600-400 دورة في الدقيقة الى ان يتم الحصول على خليط
 خــاٍل مــن الكتــل. ال تقــم بإضافــة مــاء إضافــي للمنتــج ألن ذلــك

سيؤثر سلًبا على أداءه
 يمكــن صقــل ديكــو بالســتر 104 باســتخدام مالــج ليعطــي مظهــرا
 شــبيها بالرخــام ،يفضــل ان يكــون اللــون المســتخدم داكنــا عنــد
 اســتخدام هــذه التقنيــة للحصــول علــى أفضــل النتائــج فاأللــوان

الفاتحة قد تبدو أقل جاذبية باستخدام هذه التقنية
 يمكــن ســنفرة ديكــو بالســتر 104 العطــاء مظهــر أكثــر طبيعيــة

 للخرسانة

14 MPa

5 MPa

مقاومة انضغاط

�
مقاومة الث��

مقاومة الحت

BS EN 1015- 11:1999

BS EN 1015-11:1999                              

  BS EN 12808:2008            
مم لكل 1000 دورة

وقت العمل @ 21 درجة مئوية

التصلب ا�و�� عند 21 درجة مئوية

� عند 21 درجة مئوية
ساعت�التصلب النها��

15

110 

دقيقة

دقيقة 30

2.1 ±0.1 gm/cm كثافة رطبة
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الصحة وا�مان
 تجنــب التعــرض للغبــار ، اســتخدم القنــاع المناســب. فــي حالــة 
بالمــاء الفــور وبشــكل متكــرر  علــى  اغســلها   ، العيــن   مالمســة 

واستشر الطبيب

 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

الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية


