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الوصف
لالســتخدام، جاهــزة  اســمنتية  ديكوريــة  مــادة    220 تــوب   ديكــو 
ــه يوفــر  تعطــي طبقــة رقيقــة و  مظهــًرا شــبيها بالخرســانة ولكن
 تنوًعــا ومرونــة وقــدرا اقــل مــن الحاجــة الــى الصيانــة. تتمتــع هــذه
 المــادة المتينــة للغايــة وقليلــة التكلفــة بجاذبيــة اســتثنائية و يمكــن
المــواد األلــوان وخيــارات  مــن  مــع مجموعــة واســعة   تطبيقهــا 

 المانعة للتسرب  (السيلرات) والنقوش المتعددة

التعبئة والتغليف
يتم توفيره في أكياس بالستيكية سعة 20 كجم

تغطية
 كل كيــس مــن ديكــو تــوب 220 بســماكة 500 ميكــرون ســيغطي

حوالي 30 متًرا مربًعا

تحض� السطح
الشــقوق إصــالح  يجــب  يوًمــا.   28 الجديــدة  الخرســانة   عالــج 
 والفراغــات والثقــوب علــى الخرســانة القديمــة قبــل تطبيــق ديكــو

توب 220
 يجــب أن يكــون الســطح خاليــًا مــن األوســاخ والتملــح  والملوثــات

األخرى
ديكــو بتطبيــق  قــم   ، الترابــط  مــن  قــدر  أقصــى  علــى   للحصــول 
 بونــد اس بــي ار علــى االســطح الناعمــة  أو غيــر المســامية ، جهــز
 الســطح . انتظــر حتــى يصبــح الســطح لزًجــا قليــًال قبــل تطبيــق

ديكو بوند 220

المحددات
 ال يجــوز اســتخدام ديكــو تــوب 220 فــوق الــواح  الجبــس ، المــواد

 الالصقة ،  الفينيل ، البالستيك أو  االيبوكسي
         

يجب تحضير جميع األسطح قبل التطبيق 

لن يلتصق ديكو توب 220 بشكل صحيح بالخرسانة الرطبة 
 لن يلتصق ديكو توب 220 بشكل صحيح بالخرسانة التالفة 

المعالجة
السماح له بالجفاف بعد التطبيق

 بالظــروف المعتدلــة ، ســوف يجــف ديكــو تــوب 220 فــي غضــون 20
 دقيقة تقريًبا. التصلب األولي في حوالي 8 ساعات. اتركه 24 ساعة
  علــى األقــل قبــل تلوينهــا باســتخدام ديكــو اســيد ســتاين أو اضافــة

  السيلر - اختياري

ا�ستخدامات
مشاريع الترميم 

 الحدائق
تصميم األرضيات 

المتاحف 
متاجر البيع بالتجزئة 

المكاتب التجارية
 مراكز البيع 

التطبيق
 امــزج كيــس 20 كجــم مــن ديكــو تــوب 220 مــع 4.5 لتــر مــن المــاء
 النظيف. أضف ديكو بوند 220 إلى الماء الذي تم قياســه مســبًقا
 واخلطه باستخدام خالط  بسرعة 600-400 دورة في الدقيقة حتى
 يتــم الحصــول علــى خليــط خــاٍل مــن الكتــل. ال تقــم بإضافــة مــاء

إضافي للمنتج ألن ذلك سيؤثر سلًبا على أداء المنتج
 يمكــن تطبيــق ديكــو تــوب 220 بســهولة باســتخدام المالــج او
 الفرشــاة او الــرول حســب المظهــر المطلــوب. يمكــن تطبيقهــا

     في طبقات رقيقة تصل إلى 2 ملم
الداخليــة التطبيقــات  فــي   220 تــوب  ديكــو  اســتخدام   يمكــن 
 والخارجيــة ،يأتــي ديكــو توب 220 ملوًنا مســبًقا بمجموعة واســعة
   مــن األلــوان ، ويمكــن تحقيــق تنــوع باأللــوان ايضــا عــن طريــق

 مزج عدة الوان عند التطبيق

المزايا
 مادة ديكورية

 تصلح للتطبيقات الداخلية والخارجية
مجموعة واسعة من األلوان والتصاميم والنقوش 

درجات ألوان متنوعة، تعطي مظهرا شبيها للخرسانة 
 وقت جفاف سريع

طبقة خفيفة
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التنظيف
 يتــم تنظيــف األدوات بالميــاه . إذا بــدأت المــادة فــي التصلــب ، فقــد

يكون الماء الدافئ والصابون مفيًدا لتنظيف اليدين واألدوات

الصحة وا�مان
  اســتخدم أدوات الســالمة المهنيــة . ال تســمح بمالمســة المــادة
 للعينيــن. ابقــه بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. قــد يــؤدي التنفــس

المطول إلى تهيج الحلق والرئة
احمي االسطح المجاورة

الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

 .حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

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

ا�ستخدامات

طبقة الحماية
 اتــرك ديكــو تــوب 220  حتــى يعالــج بالكامــل (24 ســاعة على األقل)  

قبل وضع طبقة الحماية
ــة بأســرع وقــت ممكــن بعــد أن يجــف   يجــب وضــع طبقــة الحماي

السطح تماًما
يجب تطبيق وجهين من السيلر على األقل 

 علــى األســطح الداخليــة االفقيــة  ، يجــب وضــع طالء  مثل الشــمع 
 التجــاري الجيــد ، بعــد اكتمــال الختــم األولي لزيــادة الديمومة وتوفير

طبقة حماية اضافية

مقاومة الضغط 140 MPa

50 Mpa

110 mm³

لمدة 15 دقيقة

مقاومة الثني

مقاومة الحت

زمن التصلب @ 21°

الزمن المبدئي @ 21° لمدة 30 دقيقة

الزمن النهائي °21ساعتين


