
 

 

SUPERIOR CASTING POWDER 
AS101 Basic 

 
 Eco-Deco Basicما هو 

للصب والنحت ويستخدم لصنع التحف والهدايا وقطع الزينة والديكور واألعمال الزخرفية الدقيقة المصنع خصيصا الجبس الطبيعي هو أحد أنواع  بيسكإيكو ديكو 

 المعقدة والعادية.

 Eco-Decoخصائص مركب 

 مائل للون الرمادي.مسحوق أبيض  .1

 غير قابل لإلحتراق ومقاوم للنار. .2

 مقاوم للماء وغير قابل للذوبان بعد الجفاف التام. .3

 قابل للتلوين اثناء الخلط وبعد الجفاف. .4

 غير ضار بالصحة. .5

 واإلختناق من الغبار. غير ضار بالصحة إال أننا ننصح بإستخدام قفازات وقناع تنفسي لتجنب حساسية الجلد Eco-Decoمالحظة: مع أن مركب 

 Eco-Decoإستخدامات مركب 

 وقطع الديكور المنزلية والهدايا ذات التفاصيل العادية غير المعقدة. صناعة القطع الزخرفية والتحف والمجسمات

 بيسك Eco-Decoمعدل اإلستهالك لبودرة 

 ماء إلى البودرة.  %60بإضافة  ³سم 1لكل  غرام بودرة 1.134

 

 .درجة مئوية 30إلى  15من درجة حرارة مكان العمل: 

 درجة مئوية 30 – 05بين درجة حرارة  التخزين:

 صفر 0معدل اإلنكماش: 

 ساعة. 48إلى  24لتصلب التام خالل دقيقة حسب درجة حرارة مكان العمل وبعد الجفاف إخراج العمل من القالب ل 45إلى  20خالل مدة الجفاف: 

 الالزمة للعمل:والمواد األدوات 

 بودرة إيكو ديكو بريميوم .1

 ألوان مختلفة .2

 ميزان الكتروني .3

 مادة سيلر مانعة تسريب السوائل لطالء العمل الفني عند الحاجة. .4

 عيدان خشبية للخلط للكميات الصغيرة .5

 ذراع خلط معدني مع فراشة لخلط الكميات الكبيرة )يتم تركيبة على جهاز التثقيب الكهربائي(. .6

 تنفسي بسيط.قناع  .7

 قفازات .8

 قوالب سيليكون أو بالستيك أو خشب. .9

 أواني خلط بالستيكية. .10

 مشمع من البالستيك لحماية طاولة العمل. .11

 طريقة التحضير

وبعيدا  ارة الغرفةدرجة حرباإلضافة الى إستخدام أواني نظيفة للخلط وأن يتم العمل في  إستخدام ميزان من النوع الجيد لتحضير المواد حسب التعليماتمن الضروري 

 عن ضوء الشمس والحرارة المباشرة.

 نسب الخلط بالوزن:

 %.60ة بنسببإضافة الماء النظيف الى خليط البودرة يخلط هذا المنتج 

 

 

 



 طريقة الخلط

 حسب النسبة المطلوبة.تجهز كمية الماء النظيف المطلوبة للعمل  .1

 مراعاة توزيع البودرة عند إضافتها.إضافة كمية البودرة التي تم تجهيزها الي الماء مع  .2

 اإلنتظار لحين إمتصاص البودرة للماء وظهور الماء على السطح. .3

 البدء بالخلط وبسرعة لحين الحصول على خليط متجانس ثم الصب مباشرة في القالب. .4

 قالب وحتى تخرج أي فقاهات هواء إلى السطح.بعد اإلنتهاء من عملية الصب رج القالب من األطراف للسماح بدخول الخليط إلى جميع المناطق في ال .5

 مالحظة: يتم التخلص من الفقاعات الهوائية بجهاز التورش الناري أو بالنفخ بالحواء البارد أو بأي أداة شكل اإلبرة.

 :إضافة األصباغ

 معا.الصبغة )اللون( إلى كمية الماء بعد تجهيزها وخلطها جيدا ثم إضافتها للبوددرة لتخلط يتم إضافة 

 مالحظة: مراجعة نسب األلوان المناسبة للخلط والمكتوبة على علب األلوان وعدم زيادة نسب األلوان عن الكميات الموصى بها.

 

 )معرفة كمية البودرة المطلوبة لكل قالب وشكل(. ³سم 1غرام لكل  1.134 اإلستهالك: معامل

 % ماء.60الناتج هو كمية البودرة المطلوبة ويضاف لها  1.134قياس الطول * العرض * اإلرتفاع *  المنتظمة: ذات األشكال مثال حساب كمية البودرة للقطع

والناتج  1.134تعبئة القالب بالماء ومعرفة وزن الماء الصافي بالقالب وضرب النتيجة بمعامل اإلستهالك  الغير منتظمة: ذات األشكال مثال حساب كمية البودرة للقطع

 % ماء.60المطلوبة يضاف لها  هو كمية البودرة

 العزل ضد تسريب السوائل:

طع للشموع أو األصيص أو إذا يمكن طالء القطع من الداخل او الخارج او اإلثنين معا بمادة السيلر بعد الجفاف التام لحمايتها من تسريب السوائل في حال استخدام الق

 الطقس.كانت القطعة لإلستخدام الخارجي لحمايتها من عوامل 

  اإلحتياطات:

 .درجة مئوية 30-5وفي درجة حرارة بين  وفي مكان جافبعيدا عن الرطوبة عليك بحفظ عبوات المواد مغلقة جيدا و

واقية قي تنفسي عادي ونظارات ننصح بارتداء واأو مالمسة الجلد المادة آمنة وغير سامة وخالية من الغازات ولسالمتكم ولتجنب إستنشاق الغبار أو دخولها للعين 
 وقفازات.

 .وسنقدم لك المساعدة الفورية 0795807979في حال حاجتك ألي معلومات إضافية يمكنك التواصل عن طريق الواتساب وعلى الرقم 

 www.resinestjo.comكما يمكنكم دائما التعرف على المتوفر من منتجاتنا من خالل متجرنا اإللكتروني 

 النشرة في مكان آمن للرجوع إاليها عند الحاجة.إحتفظ بهذه 

 صالحية اإلنتاج:
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