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الوصف
 ديكــو كــورت عبــارة عــن طــالء أكريليــك مصمــم خصيًصــا للمالعــب

الرياضية ومناطق اللعب

 التعبئة والتغليف
يتم توفير ديكو كورت في سطل 25 كجم

 يتم توريد ديكو فيلر بأكياس سعة 10 كجم

تطبيق
 يتــم وضــع طبقــة األســاس بمعــدل 250 جــم / م 2 باســتخدام
 ممســحة عريضــة ؛ الحفــاظ علــى اتجــاه واحــد فــي جميــع اتجاهــات

التطبيق
 بعــد الطبقــة األساســية المعالجــة ، ضــع طبقــة ثانيــة فــي اتجــاه
التقنيــة نفــس  باســتخدام  األساســية  الطبقــة  علــى   عمــودي 
 ونفــس االســتهالك بعــد معالجــة الطبقــة الثانيــة توضــع طبقــة
 نهائيــة فــي نفــس اتجــاه الطبقــة الثانية باســتخدام نفــس التقنية

بمعدل 200 جم / م 2
يمكن تطبيق طبقات إضافية لتسوية السطح إذا لزم األمر

التغطية
 سيغطي كل سطل من ديكو كورت حوالي 30 متًرا مربًعا ، مطبًقا

 في ثالث طبقات

التخزين
حماية من الطقس وخاصة ضوء الشمس المباشر
الحفاظ على المنتجات في عبواتها األصلية المغلقة 

قم بتدوير المخزون للتأكد من استخدام المواد األقدم أوًال •
يخزن بين: 35-5 درجة 

 مدة الصالحية: 12 شهر 

التطبيق
لتحضير السطح

 يجــب أن تكــون الخرســانة مكشــوفة بالكامل وخاليــة من الرطوبة
 . قــم بازالــة أي اجــزاء غيــر ســليمة. نظــف أي غبــار ناتــج. يمكــن
حمــض باســتخدام   ، ذلــك  فــي  رغبــت  إذا   ، األســطح   تنظيــف 
 المرياتيك بنسبة ٪10. (استخدم االحتياطات المناسبة.)اغسل السطح

 جيدا بالماء حيث ال يتبقى اي اثار للحمض في الخرسانة

المزايا
طالء مقاوم للماء والعوامل الجوية 

طالء قوي ومرن 
متوفر في مجموعة متنوعة من األلوان والقوام 

مصمم خصيًصا لمالعب التنس ومالعب مماثلة
ديكوري

ال يصفر ، ال يتالشى 

اعمال االصالح
 يجــب إصــالح أي  أعطــال  موجــودة فــي األرضيــة باســتخدام ديكــو

 ريبير اتش بي قبل التطبيق
 يتــم تطبيــق ديكــو ريبيــر اتــش بــي وفًقــا لتعليمــات ورقــة البيانــات

الفنية ويترك لينشف تماًما قبل تطبيق نظام الطالء

نسب الخلط

ا�ستخدامات
 يمكــن اســتخدام ديكــو كــورت فــي التطبيقــات الداخليــة أو الخارجية
الوقــت بنفــس  ومــرن  صلــب  ديكــوري  ســطح  علــى   للحصــول 

 ومقاوم للماء
 معظــم التطبيقــات النموذجيــة هــي لمالعــب التنــس وملعــب كــرة

السلة واألنشطة المماثلة

معلومات تقنية
 ديكــو كــورت عبــارة عــن طــالء أكريليــك مصمــم خصيًصــا للمالعــب

الرياضية ومناطق اللعب

وقت العمل عند 21 درجة مئوية

الجفاف ا��و  عند 21 درجة مئوية

  عند 21 درجة مئوية
��الجفاف النها

دقيقة 30

دقيقة45

دقيقة120 الطبقة ا��ساسية

كغ 10

 سطل واحد سطل واحد سطل واحد

ال يوجدكغ 10

لتر21لتر21لتر21

ديكو كورت

ديكو فلر

ماء

الطبقة النهائيةالطبقة الثانية



 نظام أرضيات أكريليك

Deco Courtديكو كورت
Acrylic Flooring System

Monuments Architectural Systems Co.

DAMAS Company.
Tel : +962 6 4205448

E-mail :

Website :

 info@decorete.com
www.decorete.com

التنظيف
المــادة فــي بــدأت  إذا   . باســتخدام ميــاه نظيفــة   نظــف األدوات 
 التصلــب ، فقــد يكــون المــاء الدافــئ والصابــون مفيــًدا لتنظيــف

 اليدين واألدوات

 الصحة وا��مان
 ديكــو كــورت 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


