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الوصف
 مــادة رابطــة ذات أســاس مائــي مصنوعــة مــن البوليمــر ســتايرين
 بوتاديــن . والتــي نظــًرا لتعــدد اســتخداماتها ، تجــد تطبيقــات لهــا
 فــي المجــاالت الصناعيــة والتجاريــة والمنزليــة وهــي مثاليــة إلعــداد

  سطح األرضية

 التعبئة والتغليف
يتوفر ديكو بوند في عبوات بالستيكية 18 لتر و 5 لتر

التغطية
كإضافة: 10 لترات / 50 كجم أسمنت
كأساس (مخفف): حوالي 15 م 2 / لتر

التخزين
قبــل العبــوة  رج  حــرارة معتدلــة.  درجــات  فــي  التخزيــن    يفضــل 

االستخدام

مدة الص�حية
سنة واحدة عند تخزينها بشكل صحيح

 الصحة وا��مان
 ديكــو بونــد غيــر قابــل لالشــتعال وغيــر ســام فــي ظــل ظــروف

االستخدام العادية وضار إذا تم تناوله داخلًيا

 يحفــظ بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. فــي حالــة مالمســة العينيــن ،
 اشــطفها فــوًرا بكميــة كبيــرة مــن الماء النظيف واطلب المشــورة
 الطبيــة. بعــد مالمســته للجلــد ، اغســله علــى الفــور بكميــة كبيــرة
والقفــازات الواقيــة  المالبــس  بارتــداء  قــم  النظيــف.  المــاء   مــن 

 وحماية العين / الوجه

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

ا�ستخدامات
 يمكــن اســتخدام ديكــو بونــد إلعــداد ســطح األرض ، كطبقــة أوليــة
لتحســين كخليــط  يســتخدم  أنــه  كمــا  الغبــار.  تســرب  ومانــع   ، 
 القــوة الفيزيائيــة والميكانيكيــة بمــا فــي ذلــك تحســين االلتصــاق

   باالسطح، وزيادة المرونة ، ومقاومة الماء والصقيع للمونة
 ال يتأثــر ديكــو بونــد ســلًبا فــي الظــروف الرطبــة ولذلــك يوصــى بــه

لالستخدام الخارجي

ا�يجابيات
مــن واســعة  مجموعــة  مــع  كبيــر  بشــكل  االلتصــاق   تحســن 

االسطح بما في ذلك الخرسانة والبالط ، إلخ
يمكن تطبيق الخلطات في طبقات رقيقة

مقاومة ممتازة للماء وبخار الماء 
مقاومة عالية لتغلغل الملح

تحسين المتانة والمرونة
تقليل الغبار السطحي للخرسانة 

مقاومة محسنة للعديد من المواد الكيميائية
  انخفاض نسبة المياه لالسمنت 

 تحسين مقاومة االنضغاط وتقليل احتمالية حدوث التشققات 

التطبيق
خليط مونة الرمل / األسمنت

من األفضل إضافة ديكو بوند إلى الماء قبل خلطه بالمونة

طبقة ترابط
 تعمــل المونــة المكونــة مــن جــزء واحــد ديكــو بونــد إلــى جزئيــن مــن
 األســمنت بالــوزن علــى تحســين التصــاق األســمنت  و المونــة
 الرمليــة لمجموعــة واســعة مــن الخلفيــات والقواعــد بمــا فــي

ذلك الخرسانة و السكريد وما إلى ذلك

التحضير / الختم / منع الغبار
 يمكــن تطبيــق ديكــو بونــد المخفــف بنســبة 1: 2 علــى األســطح

   األسمنتية

 عند 25 درجة مئويةكثافة نوعية
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