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الوصف
ــارة عــن إيبوكســي مكــون مــن مركبيــن ُصنــع ــزن 2103 عب  ديكــو ري

   خصيًصا لصب السماكات العالية
حــرارة   درجــة  ترتفــع  ال  حتــى  بطــيء  بشــكل  ليتصلــب   مصمــم 

اإليبوكسي بشكل كبير
 تم تصميم ديكو ريزن 2103 للصب السميك والكبير من 10-5 سم

حسب حجم مشروعك

 تأكد من اغالق القالب باحكام
 ضــع مانــع التصــاق او شــمع علــى القالــب قبــل صــب االيبوكســي 
مانــع دائًمــا  اختبــر  بالقالــب  االلتصــاق  مــن  االيبوكســي   لمنــع 

االلتصاق قبل الصب
 احســب كميــة االيبوكســي المطلوبــة ، وتأكــد مــن توفــر جميــع 

المواد واألدوات قبل الشروع في عملية الصب
 التأكــد مــن تســوية القالــب وااللــواح الخشــبية وإزالــة أي أوســاخ أو 

ملوثات
 افضــل اداء لديكــو ريــزن 2103  عنــد 25 درجــة مئويــة ؛ تأكــد مــن أن

عبوة االيبوكسي ليست ساخنة جًدا أو باردة جًدا قبل الخلط
 يصــب لعمــق يتــراوح بيــن 10-5 ســم لــكل طبقة ؛ اتركــه يجف لمدة 

8 ساعات قبل تطبيق الطبقة الثانية
 احســب كميــة االيبوكســي المطلوبــة بعنايــة وال تغيــر النســب ألي
 ســبب مــن األســباب. ال تخلــط كميــات تزيــد عن 10 لتــرات في المرة

الواحدة
ال  والمصلــب.  االيبوكســي  لخلــط  التحريــك   عصــا   اســتخدم 
 تستخدم الخالط الكهربائي. يقلب جيًدا لمدة 3-2 دقائق ؛ تأكد من
 تحريــك  جوانــب وأســفل الوعــاء. ُينصــح بالتحريــك لمــدة دقيقتيــن
 فــي وعــاء  ، ثــم نقــل المزيــج إلــى وعــاء جديــد والخلــط لمــدة دقيقــة

إضافية
 اتــرك الخليــط يتماســك لعــدة دقائــق ، ثــم أزل أي فقاعــات زائــدة
 بواســطة  مســدس حــراري. تأكــد مــن عــدم ارتفــاع درجــة حــرارة

االيبوكسي
اتركه للعالج لمدة 48 ساعة عند 25 درجة مئوية 

 فكه من القالب
 قــم بحــف وتنعيــم االيبوكســي والخشــب بــورق الزجــاج مقاس 120 
 بعــد الســنفرة ، قــم بتنظيــف الســطح بقطعــة قمــاش نظيفــة و

مبللة بكحول األيزوبروبيل
 مالحظــة أن جميــع عالمــات الســنفرة ســتختفي عنــد وضــع طبقــة 

السيلر
النشــرة  راجــع   - النهائــي  للطــالء   3309 ريــزن   ديكــو   اســتخدم 
 الفنية الخاصة به  . ضع طبقة واحدة أو أكثر من ديكو ريزن  3309
، ومقاومــة  ، للحصــول علــى مظهــر شــفاف ذو لمعــان شــديد 

 للمواد الكيميائية والحرارة
 لمزيــد مــن الحمايــة ، ضــع فــي اعتبــارك تطبيــق الشــمع - الواكــس
 علــى الســطح المعالــج ، ســيمنع تطبيــق الواكــس مــن تلطــخ
 االيبوكســي ب بصمــات االصابــع ، باإلضافــة إلــى منــع التصــاق

 المواد بالسطح الجديد. يوضع ويصقل حسب التعليمات

تعليمات ا�ستخدام
 حرف الخشب وااليبوكسي

 تحقــق مــن رطوبــة الســطح الخشــبي ، يجــب أن تكــون الرطوبــة 
ــة ، اتركــه يجــف قبــل صــب  أقــل مــن ٪15 ، فــي حــال وجــود رطوب

االيبوكسي
بتســوية  قــم   ، كافيــة  بدرجــة  األلــواح جافــة  أن تصبــح   بمجــرد 
 وتنعيم الســطح حســب الضرورة. قم بإزالة الشــوائب أو الغراء

اتركها تجف تماًما  قبل المتابعة
 يجــب وضــع ديكــو ريــزن 2103 علــى  جميــع حــواف الخشــب لمنــع 
 الفقاعــات مــن التكــون أثنــاء صــب االيبوكســي . تمتــص معظــم

 األخشاب  االيبوكسي بسهولة وتطرد الهواء
بعد طالء سطح الخشب بالكامل ، اتركه يجف لمدة 8 ساعات 
 قــم بتثبيــت األلــواح الخشــبية فــي القالــب بشــكل صحيــح ، الن

 االلواح الخشبية قد تتحرك أثناء صب االيبوكسي

المزايا
نتائج احترافية  ، سهل االستخدام ، لمسة نهائية شبيهة بالزجاج 

 شديد الشفافية ، ال يشكل فقاعات
برائحــة البنفســجية  فــوق  لألشــعة  المقاومــة  التركيبــة   تتميــز 

الحمضيات ، وهي مقاومة للماء والحرارة والمواد الكيميائية
  يمكــن تلويــن اإليبوكســي بأصبــاغ ميتاليــك أو  متوهجــة للحصــول 

على مظهر زجاجي ملون
 يمكــن تركيــب المنتــج النهائــي علــى مخرطــة كمــا يمكــن صقلهــا أو

تلميعها للحصول على لمعان عالي إذا رغبت في ذلك



الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتج و النصائــح حول التطبيق

 ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

الضمان
 تضمــن ديكوريــت®  منتجاتهــا تماًمــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا
وتطبيــق المنتجــات  خلــط  بشــأن  المطبوعــة  للتعليمــات   وفًقــا 
 المنتج. في أي حال من األحوال يجب أال تتجاوز مسؤولية ديكوريت®

استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

التعبئة والتغليف
يتوفر ديكو ريزن 2103 في عبوات 1.5 كجم و 15 كجم

التخزين
 احتفــظ بالعلبــة مغلقــة بإحــكام عنــد عــدم اســتخدامها وخزنهــا فــي

مكان بارد وجيد التهوية بعيًدا عن الشمس ومصادر الحرارة

الصحة والس�مة
ديكو ريزن  2103 قابل لالشتعال ، ُيحفظ بعيًدا عن مصادر الحرارة
 يحفــظ بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. فــي حالــة مالمســة العينيــن
 ، اشــطفها علــى الفــور بكميــة كبيــرة مــن المــاء النظيــف واطلــب
الفــور ، اغســله علــى  للجلــد  الطبيــة. بعــد مالمســته   المشــورة 
 بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بارتداء المالبس الواقية والقفازات

التنظيف
اســتخدامها فــور  والمعــدات  األدوات  جميــع  تنظيــف   يجــب 
 بواســطة مذيــب مناســب . ال يمكــن إزالــة المــواد المتصلبــة إال

ميكانيكًيا
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معلومات تقنية

المادة ريزن أ المصلب ب

شفاف شفاف

3000-3500 300-350

اللون

(Mpa.s) اللزوجة @ 25 درجة مئوية

نسبة الخلط 2:1

82-85

50-60 min@25˚C

درجة القساوة - مقياس شور

زمن العمل

المحتوى الصلب100%

زمن التصلب 12hrs@25˚C, 8hrs@40˚C

48hrs@25˚C

48hrs@25˚C

�
التصلب النها��

زمن الصقل
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