
الوصف:
منتج اسمنيت ديكوري نهايئ عايل الجودة، صمم خصيصاً لتزيني الجدران بمظهر خرساين مما يضفي جو الفخامة والرقي عىل املكان بلمسة عرصية.

االستخدام:
يستخدم يف التطبيقات الداخلية ليمنح مظهراً عرصياً عىل األسطح الخرسانية واألسمنتية واأللواح االسمنتية يف املكاتب واملطاعم والفنادق وصاالت العرض والقصور ومداخل 

البيوت الفخمة...إلخ.

الخصائص:
 • يجعل من األسطح تحفة ديكورية خرسانية حية.

 • التصاقية ممتازة ومتانة عالية. 
 • يمكن تطبيقه بتصميمات متعددة. 

 • مقاوم لظاهرة التملح.
 • يتيح فرتة جفاف مناسبة لتشكيل التصميم املطلوب. 

 • سهل التطبيق.
 • مقاوم لنفاذية املاء .

الخصائص الفيزيائية:
 • املظهـر                             خرساين مصقول.  

 • اللــون                               متوفر بلونني (دارك كونكريت & اليت كونكريت) 
 • الكثافة الرطبة                             ١٫٧ كجم/لرت            

 • الكثافة الجافة                          ١٫٣٦ كجم/لرت                                        
 • سماكة الطبقة الجافة              ٢-٣ مم.                                           

 • معدل االنتشار النظري                        ١ كجم /م/مم.

*معدل االنتشار العميل للمنتج يعتمد عىل طبيعة السطح والظروف املحيطة وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ومعدل الهدر.
(لتجنب الهدر يجب التأكد -عند الرشاء- من كمية املنتج املناسبة لالسطح املراد طالؤها)

تجهيز السطح:
 • جميع األسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إىل فرتة زمنية ال تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق األساس. 

 • يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من األسطح املدهونة سابقاً.
 • يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.

 • يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخاٍل مـن الزوائد واألتربـة والغبـار والشحوم والزيوت واألمالح والعفن.  
 

إرشادات التطبيق:
 • يجب أن ال تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن ال تزيـد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبيـة املحيطـة عن ٧٠ ٪.

 • يجب خلط البودر مع املاء حىت الحصول عىل خليط متجانس وخاٍل من التكتالت.
 • عدم الطالء فوق األسطح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً تاماً.

أدوات التطبيق: 
 • سكني املعجون.

 • املسطرين املعدين.
 • الرول األملس.  

 • األلواح البالستيكية القاسية.                                        

 

     

إصدار : ٢٠٢١صفحة : ١ / ٢
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تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النرش، وهي قابلة للتغيري دون إشعار مسبق. يجب عىل املستخدم االتصال برشكة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديالت قبل 
تحديد أو طلب املنتج. املعلومات املقدمة من خالل هذه املستندات ال تعترب شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات املوجودة بهذه املستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفين لدى 

دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل املسؤولية املرتتبة عىل ذلك.
ال توجد لدينا املقدرة عىل التحّكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل اليت تؤثر عىل استخدام أو تطبيق املنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو  ضمين من خالل هذه املستندات. نحن 

نضمن منتجاتنا بما يتماىش مع جودة الجزيرة, وال نتحمل أي مسؤولية عن األداء والتغطية أو اإلصابات الناجمة عن استخدامها. املسؤولية ، إن وجدت، تقترص عىل استبدال املنتجات.

إصدار : ٢٠٢١صفحة : ٢ / ٢

المزج:
• اضافة البودر للماء تدريجياً والخلط باستخدام الخالط امليكانييك برسعة متوسطة.

• استمر يف الخلط حىت الحصول عىل خليط متجانس وخاٍل من التكتالت.
• نسبة املزج  (بالوزن):                   البودر       :    املاء    

    ١٠٠            ٢٥- ٢٨                                                   
• فرتة صالحية املزيج: ١ ساعة عند درجة حرارة ٢٥°م.

نظام التطبيق:
 • تطبيق طبقة أوىل من"الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" وتركه حىت يجف تماماً.

 • تجهيز األلواح البالستيكية املوىص بها وتفصيلها حسب التصميم املطلوب.
 • تطبيق طبقة ثانية من "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" ومن ثم تطبيق طبقة من "الجزيرة كونكريت إفكت" مبارشة بسماكة ٢-٣ مم.
 • تركيب األلواح البالستيكية املوىص بها مبارشة عىل «الجزيرة كونكريت إفكت» قبل الجفاف السطحي، مع مراعاة أماكن تراكب األلواح.

 • يتم الضغط عيل االلواح البالستيكية بسكينة املعجون ثم الضغط بالرول األملس بطريقة عشوائية فوق األلواح البالستيكية.
 • يتم فك األلواح البالستيكية بعد ١٢-٢٤ ساعة (حسب درجات حرارة السطح والوسط املحيط) للحصول عىل الشكل الخرساين املطلوب.

زمن الجفاف:
 • الجفاف السطحي:         ٣٠ دقيقة.

 • الجفاف التام:          ٣ أيام.

تنظيف االدوات:
• املـاء العـذب.

التعبئة :
 • كيس ١٠ كجم.

التخـزين وفترة الصالحية:
•  ١٢ شهراً من تاريخ اإلنتاج عند تخزينه يف منطقة جافة مغلقة وبعيدة عن أشعة الشمس.

إرشادات السالمة: 
• يجب إرتداء املالبس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.

• عند مالمسة املنتج للعني يجب غسلها مبارشة بكمية وفرية من املاء النظيف واستشارة الطبيب املتخصص.
• يحفظ املنتج بعيدا عن متناول األطفال.

• ولبقية املعلومات, أطلب صحيفة بيانات السالمة للمنتج.
• من أجل سالمة البيئة : يرجــى تسليم  بقايـــا الدهـــــان والعبوات الفائضة  ألي جهة محلية معتمدة لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.

مالحظة : النفايــات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح املحلية املحددة يف قانوين مراقبة التلوث وحماية البيئة. 
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