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الكثافة 

صفحة(2-1)

% معامل اإلستطالھ

المزایا

•

معامل التوصیل 
حراري

نسبة المواد الصلبھ

حتي شروخ عرض 1.2 مم

•

°K.0.036  وات/م

تغطیة الشروخ

•

150-100
بالحجم

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

THERMODRY W دیكاكوت
دھان أكریلیك ذا أساس مائي معالج عازل للحرارة

دھان مستحلب مائى ذا أساس أكریلیك معالج 
كیمیائیاً بإضافات خاصة لیعطي سطح عازل 

للحرارة. یمكن استخدامھ للدھانات من الداخل و 
الخارج. الدھان مطاطي مرن مقاوم للعوامل 

الجویة و أشعة الشمس و عازل للمیاه و 
الرطوبة.

الدھانات الداخلیة للحوائط و األسقف. 
الدھانات الخارجیة للوجھات.

دھان األخشاب و البیاض و الطوب.
یستخدم أسفل البالط و القرمید أو السیرامیك 

لألسطح وایضا أسفل الدھانات أو ورق 
الحائط  بنفس الكفاءة

یحتفظ بالطاقة بنسبة 4 مرات أقل من الدھان 
التقلیدي. 

عاكس ألشعة الشمس بنسبة95 %.
زل للمیاة و الرطوبة  عا

مقاوم ألشعة الشمس والعوامل الجویة.
 الوان جذابة و ثابتھ 

 موفر للطاقة الكھربیة.1
مرونة عالیة.1  

 قوة التصاق فائقة.1
 صدیق للبیئة.

•
•
•

كافة األسطح یجب أن تكون ثابتة سلیمة 
ونظیفة خالیة من التربة و الشوائب و خالفة.

یجب ترمیم ومعالجة الشروخ وعیوب السطح 
وتسویة وأستعدال السطح قبل الدھان بإستخدام 
.(DECACOAT W PUTTY) المعجون

یتم تقلیب العبوة قبل األستعمال.
الخلط:

دھان وجھ تحضیرى بوندنج برایمر.

یترك الدھان للجفاف لمدة التقل عن 2 ساعة 
حسب ظروف درجة الحرارة ورطوبة الجو 

وسمك طبقة الدھان.

یمكن إضافة وجھ أو اكثر إضافي حسب 
الحاجھ بعد مرور 24 ساعة.
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تجھیز السطح: 

یجب ترك الخرسانة الجدیدة لمدة 3-4 أسابیع 
للجفاف.

التطبیق:

الدھان یدویاً بالفرش أو الرولر أو الرش 
وجھین على األقل بدون تخفیف مع توزیع 

الدھان بإنتظام.

یترك البرایمر للجفاف لمدة ال تقل عن 24 ساعة. 

•
•

•

•
•

التنظیف: ش
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

عدد اوجھ الدھان 2.
العبوات: 

بستالت 20,5 كجم.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

طبقا للمواصفات   مقاومھ ضغط المیاه لعامود ارتفاع  1متر بدون تسرب   
االوربیھ

BS EN1928
 ASTM D5957,412,471,2369,EN و مطابقة للمواصفات العالمیة

12667

1.35جم/سم3

%62 

معدل األستھالك: 
 0.22 كجم/م2 لسمك بعد الجفاف 

100 میكرون للوجھ الواحد.

•

% امتصاص السوائل 1.35
اجھاد الشد             0.9 -1 نیوتن/ م2

•



 p  k

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

صفحة(2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•
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التخزین والصالحیھس:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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