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 مون خاصه

 :صائص عامةخ
 الستخدام ستامبات الطبع علً  لتشغٌل طبقه بٌاض هنة جافه مكونه من مركب واحد جاهزمو ديكوريندر

 والطوب.لبٌاض األسمنتً الخرسانة، ا مثلاالسطح الراسٌه 

  وبطنٌات الكمرات الرأسٌة، ٌمكن تشغٌلها علً األسطح التشغٌل،اثناء ل علً الحوائط ٌتسٌالمونة غٌر قابلة.  

 علً  هاطبع من تشغٌل عالً فً العبوة بعد الخلط مما ٌتٌح وقت مناسب لفنً الخرسانه المطبوعه منز
 الحوائط.

  لتصاق ممتازة مع السطح.اقوه 

  الطبٌعً.لسطح الحجر الصخري  مماثلتعطً سطح ناعم 

  ًسم مرحله واحده. 5سمك التشغٌل ٌصل حت 

 1كجم /سم  232 الً تصلانضغاط  مقاومه. 

 لعوامل الجوٌهل مقاومه.  

 التشغيل:تجهيز السطح قبل 

 عدم وجود طبقة منفصلة عن السطح . .2

 ٌجب أن ٌكون السطح نظٌف خالً من األتربة والزٌوت والشحوم والمواد الغرٌبة. .1

 (:fare faceفً حاله الخرسانه الملساء )  .5

 .راٌمركب فيرساسيل ٌتم دهان السطح -

 2االسمنت و الرمل )  المخلوط مع و 5  :2ع الماء المخفف م سي التكسٌتم طرطشه السطح بماده  -
 .ديكوريندرتشغٌل ساعه علً االقل من  17 قبلرمل ( و ذلك  7 اسمنت:

 التشغيل:طريقة 
 جٌدا،ٌدوي الخلط المع الخلط المٌكانٌكً أو كجم 12 ديكوريندروٌضاف  مناسبلتر ماء فً وعاء  3.2ٌوضع  .2

  .مره أخري التقلٌبة دقائق ثم ٌعاد سالخلٌط لمدة خم ٌترك

ٌجب التأكد من أن سمك طبقة و  البروة.سم علً السطـــح باستخدام  5بسمك حتً  ديكوريندرٌتم تشغٌـل  .1
 بها.التً سٌتم العمل  البصمهتناسب  ديكوريندر

 بالمونه. البصمهال تلتصق  حتً تسوٌتهافوق المونه بعد  ماده عدم االلتصاقٌتم رش  .5

 دقٌقه. 72 ال ٌتعدىزمن خالل  بالبصمهٌتم طبع المونه  .7

  الطبع.فرشاه مبلله بالماء و ذلك الزاله اي تجزٌل نتٌجه  المطبوع باستخداماحرف الشكل ٌتم معالجه  .3

 التشغٌل.بتم نظافة األدوات بالماء فور االنتهاء من  .5

 .P 77 ربكريت بعد الجفاف اذا تطلب االمر ترمٌم او اصالح بتم استخدام  .7
 

 :ةالمواصفات الفني
  ASTM C222/222Mٌوم(  12)بعد  1 كجم /سم 232:  االنضغاط  مقاومة

  . ديكورندر ةمن بودر %12:  نسبة ماء الخلط 

    .م13ºعند  دقٌقه 72:  زمن التشغيل 

  .العالٌةوالرطوبة  بعٌدا عن الحرارةالمغلقة فى العبوات االصلٌة  شهر 21:  زمن التخزين 

 البيئة:تعليمات 
 الواقٌه.ارتداء الماسكات و القفازات  –واقٌه النظاره الارتداء  – ٌده اثناء التشغٌلالتهوٌه الج 

 والتشغٌل: حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة  احتٌاطات التداول( MSDS). 
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