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الوصف
 ديكــو ريــزن  6048 عبــارة عــن إيبوكســي مكــون مــن مركبيــن ُصمــم

خصيًصا الستخدامه في عالم الحرف والمشغوالت والهوايات
األعمــاق علــى  بالعمــل  نوعهــا  مــن  الفريــدة  تركيبتــه   تســمح 

الصغيرة والكبيرة للصب

ــواع العناصــر لجعــل ــع أن  اضافــة العناصــر :  يمكنــك اضافــة جمي
ا ، مــن األلعــاب البالســتيكية إلــى  االيبوكســي الخــاص بــك مثيــًر

 العمالت المعدنية وأوراق الشجر المجففة

 الصــور : يمكــن بســهولة دمــج الصــور فــي االيبوكســي الخــاص بــك
 ؛ ُينصــح بتغطيــة صورتــك  باســتخدام مــادة مانعــة للتســرب أوًال
 لمنــع الحبــر مــن التســرب فــي االيبوكســي الخــاص بــك. تأكــد مــن

 جفافها تماًما قبل صبها

تعليمات ا�ستخدام
 قــم بقيــاس االيبوكســي ومصلــب االيبوكســي بنســبة مزيــج 3: 1

بالوزن ، ثم اسكبها في القالب الخاص بك

 تعمــل األوانــي أو المالعــق أو األكواب البالســتيكية التي تســتخدم
بعــد منهــا  التخلــص  يمكنــك  حيــث  جيــد  بشــكل  واحــدة   لمــرة 
االيبوكســي الخلــط وإال ســيمتلئ  فــي  تفــرط   كل اســتخدام. ال 
 بفقاعــات الهــواء. اتــرك االيبوكســي الخــاص بــك يرتــاح لبضــع

 لحظات قبل الصب لتجنب فقاعات الهواء

 فقاعــات الهــواء: يمكنــك اســتخدام ماصــة وأنفاســك الدافئــة
تحــت المحتجــز  الهــواء  يطلــق  هــذا   ، الفقاعــة  فــوق   لتنفــخ 
 الســطح. للمشــاريع الكبيــرة يتــم اســتخدام مجفــف الشــعر أو

المسدس الحراري

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
 

ا�ستخدامات

معلومات تقنية

ــا لصــب المجوهــرات نظــًرا لعمــق ــزن  6048 مثالًي ــر ديكــو ري  يعتب
 الصــب الضحــل ، لذلــك ســوف يعالــج بســرعة عنــد اســتخدامه
ــرة مثــل ــة الصغي ــي لصــب العناصــر الزخرفي  بشــكل صحيــح. مثال

قطع المجوهرات واألزرار والمقابض والتماثيل الخ

التعبئة والتغليف
يتوفر ديكو ريزن 6048 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

المادة ايبوكسي ريزن أ مصلب ايبوكسي ب

سائل

شفاف شفاف

380 - 450 30 - 40

المظهرسائل

اللون

 اللزوجة @ 25

3:1

50-60mins@25℃

نسبة الخلط

زمن العمل

درجة القساوة - مقياس شور75-80

زمن المعالجة 24-26hrs;@25C; 8hrs@35C

مدة الص�حية

(mpa.s)

شهر 12 



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

الصحة والس�مة
 مــادة ديكــو ريــزن  6048 قابلــة لالشــتعال ، لــذا ُيحفــظ بعيــًدا عــن

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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