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الوصف
 عبــارة عــن مزيــج مســبق الخلــط والتعبئــة ، يحتــوي علــى األســمنت
األخــرى والمكونــات  المخلــوط  ،والــركام  الســيليكا   ،  البورتالنــدي 

المختارة بعناية. يتمتع بخصائص فيزيائية محسنة

التعبئة
 يتوفر ديكو كريت في عبوات (30 كجم) لسهولة حملها يدويا

 التطبيق
  

 قــم بالتطبيــق وفًقــا للمواصفــة                      علــى الرغــم مــن
 أن المنتــج مصمــم  لتقليــل ارتــداد المــواد، إال أنــه مــن المتوقــع
 حــدوث بعــض االرتــداد. ال تقــم باعــادة اســتخدام المــواد المرتــدة

مرة أخرى في الخرسانة المرشوشة المطبقة
 بمجــرد تطبيقــه ، يمكــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن تقنيات 
 التشــطيب لتحقيــق ملمــس الســطح المطلــوب. قــد تتطلــب

بعض التطبيقات اضافة طبقة نهائية ناعمة
 عنــد دمــج المــاء مــع خليــط الخرســانة المرشوشــة ، اســتخدم ماًء

 نظيًفا

العالج
 يجب معالجته  وفًقا لـدليل معالجة الخرسانة                     لتقليل

احتماليات االنكماش

التطبيق
التحضير

 يجــب أن تكــون جميــع األســطح خاليــة مــن الغبــار أو الزيــت أو
 الشــحوم أو أي مــواد غريبــة أخــرى قــد تتداخــل مــع ترابــط المــادة.
ــرك فــراغ ال يقــل ــر المتماســكة ،  ات ــة جميــع االجــزاء غي  قــم بإزال
 عــن 25 مــم خلــف أي حديــد تســليح. يجب أن يكــون محيط منطقة
 العمــل خاليــا بحــد أدنــى 20 مــم. نظــف المنطقة التــي تم اصالحها

   بالمياه النظيفة وازل المياه الزائدة

المزايا
 ذات قوام متماسك

 يحقق القوة المطلوبة بوقت قصير
مقاومة فائقة للتغير في درجات الحرارة والعوامل الجوية االخرى

خصائص تماسك والتصاق محسنة 
 معادلــة محســنة تقلــل مــن ارتــداد مــواد عنــد القــذف ممــا يقلــل 

 من هدر المواد
 تحســين القــدرة علــى بنــاء ســماكات أكبــر فــي الطبقــة الواحــدة 

في كل من االتجاهات االفقية والعمودية
مقاومة عالية للكبريتات 

نفاذية منخفضة جدا 

ا	ستخدامات
 إعــادة تأهيــل الجســور الخرســانية  والخزانــات والمنشــآت البحريــة 

و منحدر مواقف السيارات
تأهيل المجاري وأنابيب المياه

 اإلنشــاءات الجديــدة بمــا فــي ذلــك تثبيــت التربــة  ، وتبطين االنفاق 
، والبرك والهياكل الخرسانية األخرى

 يمكــن اســتخدام ديكــو كريــت مــع شــبكة تســليح معدنيــة لزيــادة 
  قدرتها على التحمل

(ACI 506)

(ACI 308) 
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المحددات
اتبــع  ، الســيئة  الجويــة  الظــروف  فــي  كريــت  ديكــو  تطبيــق   عنــد 
 دليــل               للبنــاء فــي الطقــس الحــار والبــارد.ال يعتمــد أداء
 المنتــج  علــى المــادة فحســب ، بــل علــى المعــدات والفنييــن  الذيــن
 يخلطــون ويطبقــون المــادة . فوجــود طاقــم مــدرب علــى التعامــل

 مع المادة وتطبيقها  أمر بالغ األهمية لنجاح المشروع

الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

الضمان

 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
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2.25 ± 0.1 g/cm3

          6 ± 2%                  

100%

VOC

معلومات تقنية
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