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الوصف
 ديكــو ماربــل مــادة جاهــز لالســتخدام ، معجــون أســمنتي ملــون

معدل بالبوليمر ، مغطى بقطع من الرخام الملون
 يســتخدم ديكــو ماربــل للجــدران ويعطــي لــون طبيعــي باالعتمــاد

على لون الرخام المستخدم

تقنيات التطبيق
 يجــب تركيــب ديكــو ماربــل مــن قبــل فنييــن مختصيــن باســتخدام
التطبيــق المناســبة لتشــكيل ســطح أملــس  التقنيــات وأدوات 

ومستوي وموحد

التطبيق باستخدام المالج
 قــم بتطبيــق ديكــو ماربــل مــع ضغــط كافــي لضمــان تماســك

المادة والتغطية الكاملة للسطح
ــم قــم بعمــل  ضــع طبقــة مســتوية مــن المــادة علــى الســطح ، ث
 طبقــة اخــرى باالتجــاه المعاكــس. اتــرك ديكو ماربــل ليتصلب قليًال

 قبل تطبيق قطع الرخام
تطبيق الرخام

ــوزن اإلضافــي للرخــام  عنــد تصلــب القصــارة بمــا يكفــي لتحمــل ال
 ، يتــم تطبيــق قطــع الرخــام  علــى الســطح بقــوة كافيــة لضمــان
 التصاقهــا مــع طبقــة القصــارة، ثــم مــرر المالــج فــوق الســطح مــع
 ضغــط خفيــف  لضمــان تماســك القصــارة مــع الرخــام والحصــول

على سطح مستوي
التعبئة والتغليف

أكياس بالستيك 30 كيلو

مدة الص�حية
ا  يمكــن تخزيــن األكيــاس غيــر المفتوحــة لمــدة تصــل إلــى 12 شــهًر
 فــي بيئــة بــاردة وجافــة ومقاومــة للعوامــل الجويــة. يجــب تخزيــن

 األكياس بمكان مرتفع عن سطح  األرض

تغطية
كل كيس يغطي ما يقرب من 2 - 2.5 متر مربع بسمك 10 مم

 استهالك قطع الرخام حوالي: 4.5 كجم / م 2

معلومات تقنية

ات والفوائد � الم��
تشطيب مميز

 متوفر بألوان جاهزة
مجموعة متنوعة من ألوان الرخام الطبيعي

 يمكن تطبيقه حتى ســماكة 2 ســم لتغطية أي تشــوه في الطوب
أو البناء

مقوى بااللياف لزيادة المرونة ومقاومة التشقق
 يمكن استخدام ديكو غارد اي ار لمزيد من العزل المائي

التطبيق
تحضير السطح

الشــقوق إصــالح  يجــب  يوًمــا.   28 الجديــدة  الخرســانة   عالــج 
قبــل القديمــة  الخرســانة  فــي  الموجــودة  والثقــوب   والفراغــات 
 تطبيــق ديكــو ماربــل ، ويجــب أن تكــون الطبقــة الســفلية خاليــة

من األوساخ والطالء وغيرها من الملوثات
 للحصــول علــى أقصــى قــدر مــن الترابــط ، قــم بتطبيــق ديكــو بونــد
قبــل المســامية  ذات  غيــر   ، الناعمــة  االســطح  علــى  ار  بــي   اس 

تطبيق ديكو ماربل
 بلــل الســطح بـــ ديكــو بونــد اس بــي ار  او بميــاه نظيفــة قبــل تطبيق

ديكو ماربل
   

تعليمات الخلط
 كيــس واحــد  30 كجــم مــن ديكــو ماربــل يتطلــب مــا يقــرب (7.5) لتــر
 مــن الميــاه النظيفــة إلنتــاج القــوام المطلوب.يجــب أن تكــون كمية

 المياه المستخدمة موحدة لكل دفعة

 امــزج ديكــو ماربــل فــي خــالط بطــيء الســرعة . ســيؤدي الخلــط 
عالي السرعة إلى حبس الهواء الزائد

 مــع تشــغيل الخــالط ، أضــف 1/2 كميــة المــاء المطلــوب وأضــف 
ببطء كيس ديكو ماربل

 أضــف المزيــد مــن المــاء للحصــول علــى المزيــج المطلــوب اســتمر 
في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق

أوقف الخلط واترك المزيج لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريًبا
 ابــدأ الخلــط واخلــط لمــدة دقيقــة إلــى دقيقتيــن إضافيتيــن. أضــف 

الماء حسب الحاجة لتحقيق الكثافة المطلوبة

نسبة خلط الماء

زمن التطبيق

ك� الرخام

زمن عمل الخليط

كيس 7.5 ل�� / 30 كجم

دقيقة من وقت الخلط  20

دقيقة من وقت تطبيق القصارة  40

دقيقة  30



قصارة ملونة مع قطع ماربل

Deco Marbleديكو ماربل
Colored  Rendered Topped With Marble Chips

Monuments Architectural Systems Co.

DAMAS Company.
Tel : +962 6 4205448

E-mail :

Website :

 info@decorete.com
www.decorete.com

الصحة وا��مان
 هــذا المنتــج غيــر ســام ولكنــه يحتــوي علــى األســمنت. اســتخدم
ديكوريــت يوصــي  المهنيــة.  والســالمة  الصحــة   ممارســات 
وارتــداء العيــن  لحمايــة  ونظــارات  الغبــار  أقنعــة   باســتخدام 

القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

خدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتــج باإلضافــة إلــى النصائــح

.حول التطبيق ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

ضمان
 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


