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الوصف
 ديكــو بونــد عبــارة عــن أميلشــن أكريليكــي ذو أســاس مائي من مادة

         البولي فينيل الملدن
 يمنــح ديكــو بونــد متانــة ال نهائيــة فــي ظــل الظــروف الجافــة ولكــن
عنــد ينطبــق  ال  ،هــذا  الرطبــة  الظــروف  فــي  يتحلــل  أن   يمكــن 

                          استخدامه كمادة مضافة للخرسانة

التخزين
 احتفــظ بالعبــوات مغلقــة بإحــكام عندمــا ال تكــون قيــد االســتعمال

وخزنها في ظروف جافة فوق 4 درجات مئوية

 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
 - دهان أساس        

- مادة مضافة لدهانات االميلشن
- مادة رابطة         

- مادة مضافة لألسمنت    
 - مادة الصقة متعددة االستخدامات  

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

معلومات تقنية

التطبيق
 يجــب أن يكــون الجــدار نظيًفــا ويجــب إزالــة جميــع المــواد الشــائبة
 والقابلــة للتفتــت بفرشــاة ســلكية. يجــب إزالــة أي شــحم أو ملوثات
 طــاردة للمــاء باســتخدام غســول إزالــة الشــحوم. ثــم يتــم معالجــة
 السطح بعامل ربط ديكو بوند. يختلف مقدار االستخدام باختالف

الخلفية وخاصة مسامية السطح

مضافات األسمنت
 يســتخدم  ديكــو بونــد لزيــادة المرونــة وااللتصــاق ومقاومــة التــآكل
 للخلطــات ، بشــرط أال تكــون عرضــة لرطوبــة عاليــة أو دخــول المــاء.
 للحصول على الخصائص المثلى أضف ٪10 عامل ربط ديكو بوند  على

وزن األسمنت

نوصي بالتخفيفات التالية

للدهان

للقصارة

��ص�ح الخرسانة

ل��سطح غ�� المنفذة

1 5 ماء :  ديكو بوند

ماء :  ديكو بوند 500 8 1

كثافة نوعية

اللزوجة

رطب 1:01

عند 25 درجة مئوية 50-70 اتزان

ماء :  ديكو بوند 500 5 1

غ�� مخفف

30 1 كغ/     م2

2 كغ/كيس اسمنت

3 كغ/كيس اسمنت

11-8 م2/ل��

ا�سته�كنسبة التخفيف


