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الوصف
 ديكــو ريــزن يــو فــي  ينتمــي إلــى مجموعــة االيبوكســي االصطناعيــة ،
 وهــو مكــون واحــد ، ويمكــن اســتخدامه علــى الفــور دون الحاجــة إلــى

 الخلط مع مصلب
 ايبوكســي يتصلــب تماًمــا خــالل بضــع دقائــق باســتخدام ضــوء

 اشعة فوق بنفسجية
مــن المجوهــرات  لصنــع  تماًمــا  مناســب  فــي   يــو  ريــزن   ديكــو 
 االيبوكســي وإكسســوارات المالبــس وغيرهــا مــن الحــرف اليدويــة

 المصنوعة يدوًيا

تعليمات ا�ستخدام
 يطبــق علــى طبقــات رقيقــة فقــط، للحصــول علــى ســماكات اعلــى

قم باضافة طبقات جديدة بعد جفاف الطبقات السابقة
 

 إذا تشــكلت بعــض فقاعــات الهــواء فــي االيبوكســي، فيمكــن
مــرر الســاخن.  الهــواء  مجفــف  باســتخدام  بســهولة   إزالتهــا 
 المجفــف فــوق االيبوكســي بحــركات ســريعة. احــرص علــى عــدم
 البقــاء فــي مــكان واحــد ألكثــر مــن ثانيــة إلــى ثانيتيــن علــى األكثــر.
 نظــًرا ألن الحــرارة يمكــن أن تتســبب فــي تكويــن أبخــرة ، يجــب
 إجــراء هــذا اإلجــراء فــي غرفــة جيــدة التهويــة. مــن المهــم أيًضــا أن

تحمي نفسك بالقفازات وقناع الوجه ونظارات األمان

 ديكــو ريــزن يــو فــي حســاس جــًدا للحــرارة مقارنــة باإليبوكســي
ا جــًدا ، فســوف تظهــر رائحــة نفــاذة.  العــادي. إذا كان الجــو حــاًر
 لذلــك ، إذا تــم اســتخدام مجفــف الهــواء الســاخن ، فيجــب أن

تبقى درجة الحرارة منخفضة قدر اإلمكان
 للحصول على نتيجة جيدة ، تحتاج إلى حوالي 4 واط للحصول على

 تصلب  خالل  3-2 دقائق

 يمكنك استخدام جميع أنواع االصباغ
 إذا تــم اســتخدام ضــوء الشــمس للعــالج بــدًال مــن ضــوء       

 األشعة فوق البنفسجية ؛
الشمس المباشرة (يوم مشمس): 15-10 دقيقة

 الشمس المباشرة (يوم غائم): 60-30 دقيقة        

المزايا
 وقــت تصلــب ســريع :  ســوف يعالــج بســرعة تحــت ضــوء األشــعة
 فــوق البنفســجية  (دقيقــة واحــدة لــكل جانــب). يمكــن أيًضــا عالجه

تحت أشعة الشمس المباشرة ولكنه سيستغرق وقًتا أطول

 جودة عالية : شــفاف كريســتالي ٪100 وغير مصفر ، مع تشــطيب
، أقــل  ، فقاعــات  أقــل  تقلــص   ، ولمعــان موحــد   زجاجــي صلــب 

ولزوجة أقل

 سهولة االستخدام : جاهز ، ال يحتاج الى التحضير

 غيــر ســام ، ال يحتــوي كيماويــات قاســية ،  ال مذيبــات أو مــواد 
 متطايرة

التعبئة والتغليف
يتوفر ديكو ريزن يو في في عبوات 100 ، 250 ، 500 ، 1000 مل

التخزين
 هــذا المنتــج حســاس للضــوء والحــرارة ويحتــاج إلــى تخزينــه فــي

مكان بارد وجاف ومحمي من الضوء

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
ديكو ريزن يو في  قابل لالشتعال ، ُيحفظ بعيًدا عن مصادر الحرارة

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال. في حالة مالمسة العينين
 اشــطفها علــى الفــور بكميــة كبيــرة مــن المــاء النظيــف واطلــب ،
الفــور ، اغســله علــى  للجلــد  الطبيــة. بعــد مالمســته   المشــورة 
ــة ــداء المالبــس الواقي ــرة مــن المــاء النظيــف. قــم بارت ــة كبي  بكمي

 والقفازات

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

 ميكانيكًيا


