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 مجاالت اإلستعمال
لونه  في الداخل والخارج. والجدران، رضعلى األ او رخام( سيراميك )زجاج، الموزاييك بالط جميع أنواع لصق

يمكن إستعماله  .زين إيزوالستيكير إستعماله بإضافة مجاالت اددزوتيحّسن األبيض يبرز لون الموزاييك الزجاجي. 
 ملم. 5بسماكة تصل الى 

 
 ستعمالإلطريقة ا

  حرارة درجة في حال كانت  الزيوت، الدهان... ،الغبار ،من األوساخ ةيوخال ةناشف ،ةسليم مساحةال كونتيجب أن
 .هاتبليط قبلماء الن ل ميقلمرتفعة لتعرضها ألشعة الشمس القوية، يجب بلّها بة مساحال
 وضع البالط في الماء قبل التبليط( ال يجب) نظيفا من الغبار وناشفاالبالط ن يكون يجب أ. 
  سرعة خفيفة( او يدويا   ط كهربائياّل خليتر ماء نظيف بواسطة  9مع  10ديزيالكس بيأكلغ  25يخلط كل كيس( 

 ستعمال.إليخلط من جديد ويبدأ ا ابعدهق، ئثم يترك ليرتاح بضعة دقا حتى الحصول على خليط متجانس
  عندما ترتفع الحرارة( مدة)تقصر ال حسب الحرارة الخارجية ،تقريباساعات  8خالل مدة  الخليط لاستعمإيمكن . 
  ا  عضلّ مقفا له ذا كان إكما يمد على قفا البالط  (4 )قياس ننبواسطة مالج مس المساحةعلى  10ديزيالكس بيأيمد 

لبالط لوضع ا ابقى صالحي المساحةالممدود على  الخليط جيدا. كبسوي )بدء من األعلى( طضع البالوبعدها ي جدا.
ة عالية مساح شمس او حرارة عالية، هواء قوي،في أحوال غير مالئمة ) .مّده حين دقيقة من 30 - 20عليه لمدة 

الصق الممدود، يجب إزالته السطح على  ن غشاءتكوّ في حال  دقائق فقط. ةبضع مدة( تكون هذه المتصاصإلا
 .قبل وضع البالط عليهبإعادة تمرير المالج على الالصق الممدود 

  10ديزيالكس بيأوضعه على  حين دقيقة من 45وضعية البالط خالل مدة  سويةتيمكن. 
 شعة الشمس القوية أ، وحمايته من على االقل ةساع 24او للمطر لمدة  يجب عدم تعريض البالط لمياه غزيرة

 .لصقهتاريخ من  أيام 7 - 5 لمدة والجليد
  لصقهساعة من  24يمكن ترويب البالط بعد. 
 يمكن  .يوما 14 بعدكامل ال ستخدامإلل ا  جاهز، وساعة من لصقه 24بعد  ةخفيف لحركة مرور ا  جاهز البالط يصبح

 من عملية التبليط. ا  موي 21ء أحواض السباحة بالماء بعد مل
 

 . شب، الفينيل والحديدالخلى ع: 10يديزيالكس بأ ال يستعمل
 

 للصق بالط الموزاييك علىو ا في أحواض السباحة: 1:1 نسبةبالماء ب ا  خففم إستبدال الماء بإيزوالستيكيجب 
 .سيراميكبالط 

 

 .كلغ 25/ كيس  2م 21 :ستهالكاإل
 

 .في مكان جاف شهرا 12: التخزين

 
 اتنبيهت

 .ات مطاطيةضع قفازوو مادةتعريض الجلد لإلحتكاك بال يستحسن عدم
 .بإيزوالستيك إال الماء ستبدالإ وعدم 10ديزيالكس بيألخلط بودرة  حترام كمية الماء المذكورةإمن المهم 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ة.لماداستعمال إسوء  أي ضرر ناتج عن ن الشركة غير مسؤولة عنإ

 


