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الوصف
أكريليكــي ذا أســاس مائــي يســتخدم لعــالج   عبــارة عــن مركــب 

القصارة الملونة وتوفير الحماية ضد العوامل الجوية
 يقلــل ديكــو غــارد اي ار مــن امتصــاص المــاء بنســبة ٪80 ويحســن

مقاومة البقع
 يقــوم ديكــو غــارد اي ار بربــط جزيئــات الرمــل واألســمنت لتشــكيل

طبقة صلبة ومرنة وقابلة للتنفس
ــة، ويقلــل مــن التملــح علــى  يقــوي ديكــو غــارد اي ار فواصــل المون

 الطوب ويعيد تجديد االلوان القديمة

التغطية
 يمكــن تخفيــف ديكــو غــارد اي ار بمعــدل 1: 2 بالمــاء ، وهــو ما يعادل

تغطية 150 متًرا مربًعا
 مالحظــة: معــدالت التغطيــة نظريــة وألغــراض التقديــر فقــط ،
 ُينصــح بإجــراء اختبــار ميدانــي لتحديــد معــدالت التغطيــة وعــدد

طبقات الطالء المطلوبة

التطبيق
ونظيفــة جافــة  معالجتهــا  المــراد  األســطح  تكــون  أن   يجــب 
الصقيــع او  النــدى  او  الثلــج  او  الجليــد  مــن  وخاليــة   وســليمة 
مــن وغيرهــا  والشــحوم  والزيــوت  واألوســاخ  األتربــة   وجميــع 

المواد المعيقة لعملية االلتصاق والترابط
يجب إصالح الشقوق  واألسطح قبل تطبيق ديكو غارد اي ار

 قــم بتحريــك ديكــو غــارد اي ار جيــًدا قبــل كل اســتخدام. طبــق ديكــو
 غــارد اي ار بواســطة المعــدات واالدوات المناســبة. تجنــب وضــع
 الكثيــر مــن مــادة الســيلر فــي الطبقــة الواحــدة. تجنــب الخطــوط

الناتجة عن التطبيق المفرط في المنطقة الواحدة
 اتــرك الطبقــة األولــى تجــف لمــدة ســاعتين تقريًبــا ، ثــم ضــع طبقة

 رقيقة ثانية باتباع اإلرشادات الواردة في الخطوة األولى

التعبئة والتغليف
ا يتوفر ديكو غارد اي ار في عبوات سعتها 5 لترات و 18 لتًر

الصحة و الس�مة
 ديكــو غــارد اي ار  غيــر قابــل لالشــتعال وغيــر ســام فــي ظــل ظــروف

االستخدام العادية. ضار إذا تم تناوله داخليا
 يحفــظ بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. فــي حالــة مالمســة العينيــن
ا بالمــاء النظيــف واطلــب المشــورة الطبيــة. قــم  ، اغســلهما فــوًر

 بارتداء المالبس الواقية والقفازات

معلومات تقنية

ا�ستخدامات
يمكن استخدام ديكو غارد اي ار للتطبيقات التالية

طبقة اخيرة لجميع الطالءات المعمارية من ديكوريت
عازل للمباني واالسطح الخرسانية 

التطبيقات الداخلية والخارجية
 جميع االسطح المطلوب فيها حماية من العوامل الجوية

المزايا
يعالج القصارة دون الحاجة إلى الماء

تقليل امتصاص الماء والرطوبة بشكل ملحوظ
يشكل طبقة حماية لالسطح االسمنتية من ثاني اكسيد الكربون

يقاوم نمو الفطريات
 يحافظ على االلوان

الديمومة
سطح قابل للتنفس

مقاومة ممتازة اللتقاط األوساخ 
 قدرة ممتازة على مقاومة عوامل الجو بشكل عام

التحذيرات والقيود
 ال تطبقــه عندمــا تكــون درجــة حــرارة الجــو والســطح والمــواد أقــل 

من 5 درجات مئوية أثناء التطبيق وفترة المعالجة
 حمايــة المنتــج المطبــق مــن الرطوبــة والميــاه وعوامــل الطقــس

حتى يجف تماًما
ال ينصح به لتطبيقات األرضيات 

تحــت األرض.  تحــت  للبنــاء  الســفلي  الطابــق  فــي  تســتخدم   ال 
الضغط الهيدروستاتيكي ، قد يخترق الماء السطح المعالج

رطب ع� جافاعادة الط�ء

� أبيض حلي��

معتدل

المظهر

ph نسبة

مقاومة التملح

اللزوجة

Recoat

6.7

130 cps
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الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

 حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

ا�ستخدامات
 تضمــن ديكوريــت  منتجاتهــا تماًمــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا
وتطبيــق المنتجــات  خلــط  بشــأن  المطبوعــة  للتعليمــات   وفًقــا 
  المنتــج. فــي أي حــال مــن األحــوال لــن تتجــاوز مســؤولية ديكوريــت

استرداد قيمة الشراء

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال


