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الوصف
 مونــة أســمنتية ، معدلــة بالبوليمــر ، جاهــزة لالســتخدام ، ُمصممــة

خصيًصا لُتستخدم كحشو لفواصل الحجر

التعبئة والتغليف
أكياس بالستيك 25 كيلو

مدة الص�حية
ستة أشهر إذا كانت محمية من العوامل الجوية

 يجــب تخزيــن أكيــاس ديكــو ســتون غــروت فــي منطقــة جافــة ،
 ويفضل أن تكون مرتفعة عن األرض

معلومات تقنية

الصحة وا��مان
 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

الخدمات
حــول النصائــح  و  المنتــج  هــذا  حــول  المعلومــات  مــن   لمزيــد 

التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

ضمانات
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

ات والفوائد � الم �
يقلل من امتصاص الماء من خالل الفواصل 

متوفر بأكثر من 40 لون 
مسبق الخلط ،  للحصول على نتائج ثابتة في العمل 

 سهولة استخدام و نقل المنتج 

التطبيق
 الفواصل

 بعــد تثبيــت الحجــر بإحــكام ، يجــب فتــح الفواصــل بيــن الحجــر  حتــى
 عمــق حوالــي 13 مــم  وعــرض ال يقــل عــن 13 مــم ، ثــم يجــب تنظيف

 الفواصل تماًما من أي غبار

الخلط
 قــم بإفــراغ كيــس ديكــو ســتون غــروت فــي حاويــة خلــط مناســبة
 مــع إضافــة حوالــي 5 لتــرات مــن المــاء النظيــف ، باســتخدام خالط

لمدة دقيقتين على األقل حتى يتم تجانس الخليط

التطبيق
 اســتخدم ديكــو ســتون غــروت فــي الفواصــل النظيفــة حتــى تخــرج
 المــواد الزائــدة مــن الفواصــل ، وتأكــد مــن مــلء جميــع الفجــوات

تماًما ، واترك المواد تتماسك لمدة 30 دقيقة تقريًبا

التشطيب
 قــم بتنظيــف أي فائــض مــن المــادة ، امســحها قليــًال للحصــول
لتلميــع ناعمــة  فرشــاة  اســتخدم  المطلــوب.  الســطح   علــى 

 السطح وازالة أي خشونة

ا�ستخدامات
 يســتخدم ديكــو ســتون غــروت لمــلء الفواصــل الحجريــة ســواء

كانت طبيعية أو اصطناعية بحشوة مونة ملونة

الكثافة 1720 kg/m3

ASTM C109-90 

(BS EN 1542:1999)

ممتاز

CAN4-ULC-S114-M80
غير قابل لالشتعال

مقاومة الضغط

قوة الترابط

مقاومة االنجماد

قابلية االحتراق


