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الوصف
مــن خــاٍل  إيبوكســي   ، مركبيــن  مــن  يتكــون   :  6628 ريــزن   ديكــو 
علــى والرســم  للطــالء  خــاص  بشــكل  ومناســب   ،  المذيبــات 
 األســطح مثــل الكانفــاس ، والخشــب والزجــاج ، ومــا إلــى ذلــك

إلنشاء لوحات إيبوكسي فريدة من نوعها

تعليمات ا�ستخدام
 ارفــع اللوحــة التــي اخترتهــا عــن الطاولــة. قــد تكــون اللوحــات عبــارة

عن كانفاس أو لوح ام دي اف

تأكد من تسوية الدهان على السطح 

اخلط ديكو ريزن 6628 ،بنسبة 1:3  من الوزن 

اخلط جيدا وتأكد من خلط القاع وجوانب الوعاء 

أضف األلوان حسب الرغبة 

 صب االيبوكسي على السطح. تأكد من عدم وصوله إلى الحافة

 ســيغطي 1.5 لتــر مــن االيبوكســي مســاحة 1 متــر مربــع بســماكة 
 2 مــم. أي زيــادة ســوف تســبب فائــض علــى اللوحــة. أي نقصــان
 ســينتج عنه طبقة أرق من االيبوكســي. للحصول على ايبوكســي
يضمــن ممــا   ، متعــددة  طبقــات  بتطبيــق  قــم   ، ســمًكا   أكثــر 

السماح لاليبوكسي بالعالج بين كل طبقة

 بمجــرد االنتهــاء ، قــم بتشــغيل منفــاخ الهــواء الســاخن فــوق 
اتركــه  . الهــواء وتنعيــم االيبوكســي   الســطح لتحريــر فقاعــات 
 يجف لمدة 24 ساعة في منطقة خالية من الغبار. في حال وجود
ــا بااليبوكســي ، ضــع طبقــة شــفافة مــن  جــزء غيــر مغطــى تماًم
 االيبوكســي على الســطح بعد جفاف الطبقة الســابقة. ســتخلق

هذه الطبقة العلوية أيًضا مزيًدا من عمق اللون

المزايا
خالي من المذيبات ، ال رائحة

مقاومة ممتازة لألشعة فوق البنفسجية
لمسة نهائية سميكة واضحة وعالية اللمعان

يمكن دهنه بالفرشاة التقليدية أو الرول
 زيادة جاذبية وقيمة الفن الخاص بك

معلومات تقنية

التعبئة والتغليف
يتوفر ديكو ريزن 6628 في عبوات 1.5 كجم و 20 كجم

التخزين
 احتفــظ بالعلبــة مغلقــة بإحــكام عنــد عــدم اســتخدامها وخزنهــا فــي

مكان بارد وجيد التهوية بعيًدا عن الشمس ومصادر الحرارة

Itemالمادة ايبوكسي ريزن أ ايبوكسي مصلب ب

سائل

شفاف شفاف

             700-1100

المظهرسائل

اللون

(mpa.s) اللزوجة @ 25

3:1 by wieght

100%

نسبة الخلط

المحتوى الصلب

درجة القساوة - مقياس شور75-80

درجة النعومة - ميكرومي�� 40~80

تصنيف التسوية8

28

55

مقاومة ا�حتكاك

مقاومة ا�نضغاط - ميجا باسكال

تصنيف ا�لتصاق0

زمن العمل 50-60mins@25

24-26hrs;@25˚C; 8hrs@35Cزمن التصلب

مدة الص�حية شهر 12 



الخدمات
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المنتج و النصائــح حول التطبيق

 ، يرجى االتصال بقسم االستشارات الفنية

الضمان
 تضمــن ديكوريــت®  منتجاتهــا تماًمــا عنــد اســتخدامها وتطبيقهــا
وتطبيــق المنتجــات  خلــط  بشــأن  المطبوعــة  للتعليمــات   وفًقــا 
 المنتج. في أي حال من األحوال يجب أال تتجاوز مسؤولية ديكوريت®

استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

الصحة والس�مة
ديكو ريزن  6628 قابل لالشتعال ، ُيحفظ بعيًدا عن مصادر الحرارة
 يحفــظ بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. فــي حالــة مالمســة العينيــن
 ، اشــطفها علــى الفــور بكميــة كبيــرة مــن المــاء النظيــف واطلــب
الفــور ، اغســله علــى  للجلــد  الطبيــة. بعــد مالمســته   المشــورة 
  بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بارتداء المالبس الواقية والقفازات

التنظيف
اســتخدامها فــور  والمعــدات  األدوات  جميــع  تنظيــف   يجــب 
 بواســطة مذيــب مناســب . ال يمكــن إزالــة المــواد المتصلبــة إال

 ميكانيكًيا
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