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الوصف
  طــالء إيبوكســي فائــق الشــفافية مصمــم خصيًصــا لالســطح مثل

الطاوالت والمطابخ
يعتبر ديكو ريزن 3309 مناسًبا لجميع أنواع األسطح تقريًبا

 يتميــز ديكــو ريــزن 3309 بالمســتوى األكثــر تقدًمــا مــن اللمعــان
والشفافية واالنعكاس والوضوح والعمق

 الخطوة 4 : صب طبقة اإليبوكسي
 صــب االيبوكســي علــى الســطح علــى طــول المنطقــة بســمك
 3 مــم كحــد أقصــى فــي المــرة الواحــدة. يعمل ديكو ريــزن 3309 على

التسوية الذاتية  لذلك ليست هناك حاجة لتحريكها بأي أدوات
الخطوة 5 : ازل فقاعات الهواء باستخدام  مسدس حراري

 بمجــرد االنتهــاء مــن صــب اإليبوكســي ، ســوف تحتــاج إلــى ازالــة
العمليــة وهــذه  حــراري،  مســدس  باســتخدام  الهــواء   فقاعــات 
 هــي أســهل خطــوة حيــث تســتغرق مــن 30 ثانيــة إلــى دقيقــة واحدة
 فقــط. ضــع المســدس الحــراري علــى بعــد قليــل مــن الســطح
ــا حتــى تغطــي كامــل مســافة ــا وإياًب  وقــم ببســاطة بتوجيهــه ذهاًب

السطح. تفجر الحرارة أي فقاعات على الفور
طبقات إضافية

 يمكن عادًة تطبيق الطبقات اإلضافية في غضون 4 إلى 6 ساعات.
، فــال داعــي الزمنيــة  الفتــرة  الطــالء خــالل هــذه  إعــادة  تمــت   إذا 
 للســنفرة بيــن الطبقــات. إذا كانــت الطبقــة الســابقة قــد جفــت
 تماًما ، يوصى بسنفرة خفيفة باستخدام ورق سنفرة  220 أو 320 . بعد
 الســنفرة ، يجــب أن تمســح بمذيــب ، مثــل الكحــول ، أو األســيتون ،

إلزالة أي شوائب من على السطح
 يجف االيبوكسي عند اللمس خالل 12 ساعة. اتركه 72 ساعة قبل

استخدام السطح

التطبيقات الخارجية
ســيقاوم المنتــج  هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  مالحظــة   يرجــى 
 االصفــرار بشــكل أفضــل مــن اإليبوكســيات األخــرى ، إال أنــه ليــس
 مقاوًما لألشعة فوق البنفسجية بنسبة ٪100. سيؤدي التعرض
الهــواء الطلــق علــى البنفســجية فــي   المســتمر لألشــعة فــوق 
 مــدى شــهور أو ســنوات إلــى فقــدان لمعــان الســطح الخارجــي

 وتسبب تغيرات تدريجية في اللون

تعليمات ا�ستخدام
ظروف العمل

 يفضــل أن تكــون درجــة حــرارة غرفــة العمــل أعلــى مــن 25 درجــة
 مئويــة. الحفــاظ علــى درجــة حــرارة أعلــى مــن 25 درجــة مئويــة لمــدة

72 ساعة كاملة حتى يعالج االيبوكسي

التطبيق
الخطوة 1 : قياس االيبوكسي

3309 عبــارة عــن طــالء إيبوكســي مــن جزأيــن يتــم  ديكــو ريــزن 
 خلطه بنسبة 3 إلى 1. قم بصب الكميات المقاسة من المصلب
 وااليبوكســي فــي وعــاء جديــد. مــن المهــم أن تســتخدم وعــاء
 جديــد لــكل دفعــة تقــوم بخلطهــا حتــى ال تتلــوث الدفعــة التاليــة

من بقايا االيبوكسي المعالج في الحاوية السابقة
الخطوة 2 : خلط االيبوكسي

اخلطه جيًدا للتأكد من أن الُدفعة ممزوجة تماًما
مــن للتســرب  مانعــة  طبقــة  علــى  بالطــالء  قــم   :  3  الخطــوة 

اإليبوكسي
 بالنســبة للمــواد ذات المســامية مثــل الخشــب ، ســوف تحتــاج
 إلــى وضــع طبقــة طــالء طــالء مــن نفــس اإليبوكســي أوًال إلغــالق
 أي مســام فــي الســطح. هــذا يمنــع فقاعــات الهــواء مــن التكــون

عند الصب . ال تتطلب جميع األسطح طبقة مانعة للتسرب

المزايا
 يعمل على أي ســطح تقريبا. خشــب ، خرســانة ، جرانيت ، نحاس 
 ، فــوالذ ، فليــن ، فورميــكا ، كوارتــز ، خيــزران ، كوريــان ، ســيراميك ،

رخام ، بورسالن ، معدن
 تشــطيبات شــفافة تماًمــا لــن تصفــر أبــًدا أو تتالشــى أو تتشــقق 

مع مرور الوقت
شديد التحمل  ، تسوية ذاتية للسطح  عند 3 مم 

ال يحتاج الى الصيانة وال يتعرض للخدش
 خاٍل من المركبات العضوية المتطايرة بنسبة ٪100 ومتوافق مع

 المتطلبات البيئية



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  3309 في عبوات 1.5 كجم و 20 كجم

التخزين
 احتفــظ بالعلبــة مغلقــة بإحــكام عنــد عــدم اســتخدامها وخزنهــا فــي

مكان بارد وجيد التهوية بعيًدا عن الشمس ومصادر الحرارة

الصحة والس�مة
ــًدا عــن ــذا ُيحفــظ بعي ــة لالشــتعال ، ل ــزن 3309 قابل  مــادة ديكــو ري

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 MTB-3309A MTB-3309B

سائل شفاف

3:1(by weight)

المظهر

نسبة الخلط

زمن العمل 30-60mins@25C

2hrs@25C

100％

زمن المعالجة

المحتوى الصلب

24-48hrs@25Cالجفاف التام

التصلب D80-D85

عن طريق اللف أو التسوية الذاتية

700-1100 Cps

التنفيذ

اللزوجة المختلطة

قوة الضغط 55 (Mpa)

مقاومة ا�حتكاك 28 (mg)

40-80 (μm)

8(Grade)

النعومة

خصائص التسوية

مدة الص�حية شهر 12 


