عن المنتج:

 Eco-Deco AS100عبارة عن مواد طبيعية ذات أساس مائ ر
توفيها لمجموعة واسعة من التطبيقات الزخرفية
تحض بطريقة سهلة وآمنة تم ر
ي
والخارج.
الداخل
والت تصلح لالستخدام
ي
ي
والديكور واألعمال الفنية والهدايا ولإلكسسوارات ي
ر
وئ.
يمكن تلوين  Eco-Deco AS100بإستخدام األلوان الخاصة المتوفرة عل متجرنا اإللكي ي

التطبيقات:

ً
تقريبا مثل العناص التالية:
يمكن لـ  Eco-Deco AS100نسخ أي سطح أو نسيج
ر
أوائ الضيافة
ي
الهدايا الشخصية
التماثيل
عناص اإلضاءة
قطع ديكور ر ر
ميلية
إكسسوارات
كثية يمكن للمستخدم تنفيذها وفقا ألفكاره.
تطبيقات فنية ر

مزايا Eco-Deco AS100
.1
.2
.3
.4

خفيف الوزن وقوي ر ر
ومتي
وغي ضار بالصحة.
آمن وسهل التنظيف ر
خال من المذيبات مع عدم وجود المركبات العضوية المتطايرة.
ي
ينسخ أدق التفاصيل الموجودة بالقوالب.
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التعليمات الفنية
التحضي:
ر

من ر
الضوري استخدام ر ر
النهائ القوة المطلوبة بعد الجفاف التام
لتحضي المواد حسب التعليمات وحت ال يفقد المنتج
رقم من النوع الجيد
ر
ي
ميان ي
ً
ر
ر
باإلضافة إل استخدام أدوات نظيفة للخلط وأن يتم العمل يف درجة حرارة الغرفة و بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة المباشة.

نسب الخلط بالوزن:
إضافة  %40من السائل  AS100يضاف إل المسحوق  AS100 Baseويخلط جيدا.

طريقة الخلط:

يجب عليك استخدام ر ر
كهربائ للكميات
والعص المعدنية المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ  ،أو جهاز خلط
العص الخشبية ،
غي حاد مثل
سكي ر
ي
ي
ي
الكبية والخلط برسعة متوسطة.
ر
ر
ر
ً
ً
ً
ً
تدريجيا إل السائل  AS100والخلط حت يصبح المزي ــج ناعما ومتجانسا وخاليا من الكتل ثم البدء بصب الخليط يف القالب.
أضيف كمية المسحوق
ي

كمية االستهالك:
 1.5غرام مسحوق لكل واحد سم مكعب.

التلوين:

ً
ً
ً
يمكن إضافة الصبغات قبل أو بعد إضافة البودرة إل السائل بكمية قليلة جدا وزيادتها تدريجيا وخلطها جيدا مع الخليط مع مالحظة أن درجة اللون ال
ً
األصل وإال سيؤدي إل عدم الجفاف جيدا  ،مع العلم أن قوة اللون تظهر بعد الشفاء التام خالل  24ساعة.
تتعدى  ٪20من درجة اللون
ي

الصب بالقوالب:
اسكت من المنتصف إل األطراف حت يدخل الخليط إل األماكن الضيقة.
بعد الحصول عل المزي ــج الناعم مع أو بدون لون ،
ي
بعد االنتهاء من الصب  ،هز القالب برفق من الحواف حت تخرج الفقاعات إل األعل وتخلص منها بواسطة مسدس هواء حراري أو شعلة.

الجفاف والجفاف التام:
األول من  60-30دقيقة حسب حجم القطعة  ،ثم أخرج القطعة واتركها لمدة  24ساعة  ،ثم قم بإجراء عملية الحف عند اللزوم بورق
مدة الجفاف
ي
الصنفرة أو الليفة الخشنة كما يمكنك طالء قطعك الفنية بالورنيش الشفاف إذا لزم األمر.
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الحتياطات:

ً
ً
ر
ر
وف درجة حرارة تياوح ر ر
بي  30-5درجة مئوية.
وف مكان جاف ي
 .1عليك أن تحافظ عل عبوات المواد مغلقة جيدا وبعيدا عن الرطوبة ي
الت تؤدي إل هشاشة الخليط بعد الجفاف الكامل  ،مع التأكيد عل أن المادة شيعة
 .2الخلط برسعة متوسطة لتجنب تكون الفقاعات ي
الجفاف  ،ويجب سكبها فور االنتهاء من عملية الخلط.
ً
 .3المادة غي سامة  ،لكن السائل يكون ً
يال المسحوق ينتج بعض الغبار  ،لذلك تجنب ابتالع السائل واستنشاق الغبار.
لزجا قل
ر

صالحية المنتج:

مدة الصالحية سنتان من تاري ــخ اإلنتاج المطبوع عل ر
النرسة المرفقة مع المنتج.

طلب المساعدة الفنية:
إذا كنت بحاجة إل أي معلومات إضافية أو لديك أي إستفسارات يمكنك االتصال بنا عي  WhatsAppعل  0795807979أو مراسلتنا عي الييد
ر
وئ
اإللكي ي
سوف نقدم لك المساعدة الفورية بكل شور.
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