
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

 مونة اسمنتية تيرازو للحرف

Terrazzo Mixتيرازو مكس
Crafting Cementitious Mortar

Monuments Architectural Systems Co.

DAMAS Company.
Tel : +962 6 4205448

E-mail :

Website :

 info@decorete.com
www.decorete.com

الوصف
مــن المكــون  باألليــاف  المقــوى  تيــرازو  مزيــج  مكــس   تيــرازو 
المتدرجــة والحشــوة  الملــون  والحصــى  األبيــض   األســمنت 

  والمكونات المناسبة
 

  تــم تصميــم تيــرازو مكــس  خصيًصــا إلنشــاء منحوتات مــن التيرازو
مثل الصواني والمزهريات وما إلى ذلك

 جاهز لالستخدام وال يتطلب سوى إضافة الماء 

التعبئة والتغليف
تيرازو مكس  متوفر في عبوات بالستيكية سعة 7 كجم

التخزين
 احتفــظ بالعلبــة مغلقــة بإحــكام عنــد عــدم اســتخدامها وخزنهــا فــي

ظروف جافة
 مدة الصالحية 12 شهر

الصحة و الس�مة
 اســتخدم قنــاع الوجــه . ال تســمح بالدخــول في العينيــن. ابقه بعيدا
 عــن متنــاول األطفــال. ســيؤدي التنفــس المطول إلــى تهيج الحلق

والرئة

تعليمات ا�ستخدام
تخلط المكونات مع الماء للحصول على القوام المطلوب 

 أضــف الصبغــة إذا رغبــت فــي ذلــك. يفضــل خلــط االصبــاغ البودرة
بينمــا  ، المــاء  تيــرازو مكــس قبــل إضافــة   (ديكوريكــس)  مــع 

يفضل إضافة االصباغ السائلة إلى ماء الخلط
 اتــرك المزيــج حتــى يتماســك لبضــع دقائــق ، ثــم قلبــه مــرة أخــرى 

لمدة دقيقة واحدة

 يمكــن اســتخدام ديكــو تيــرازو مكــس باكثــر مــن طريقــة لعمــل
 المنحوتــات والمجســمات االســمنتية ، كمــا يمكــن صــب كرافتــر
القالــب تأكــد مــن طــالء   مكــس فــي قوالــب ُمجهــزة مســبًقا. 

  بمانع التصاق مناسب قبل التطبيق
 يمكــن اســتخدام االســيد الملــون - ديكــو ســتين ، الضافــة الــوان  

 طبيعية للعمل الكسابها مظهرا اكثر اصالًة
اتركه لمدة 24 ساعة @ 25 درجة مئوية قبل الفك 

 للمزيــد مــن خيــارات التلويــن راجــع خيــارات التلويــن المتوفــرة لــدى
ديكوريت

 عنــد تصلــب المنتــج والجفــاف التــام يمكــن اضافــة طبقــة عازلــة
 لمنحــه حمايــة مــن المــاء وامكانيــة تشــكل البقــع باالضافــة الــى
 انــه يوفــر ســطح اســهل للتنظيــف ،راجــع خيــارات المــواد العازلــة

 المتعددة من ديكوريت

ا�ستخدامات
إلنشاء الحرف الصغيرة واالكسسوارات من التيرازو 

ترقيع وإصالح األرضيات التيرازو واألشياء المصنوعة من التيرازو


