
 

 

 

  

 

 

 

 

 عن المنتج: 
Eco-Deco AS100  ي تحضر بطريقة سهلة وآمنةمادة مصنعة من المواد الصخرية التعدينية والطبيعية عبارة عن

وسهلة اإلستخدام  ذات أساس مائ 
ي العالم.  –وتعتبر مادة اإليكو ولها القدرة عىل نسخ أدق التفاصيل الفنية بالقوالب 

ر
ي االردن والثانية ف

ر
 ديكو األوىل ف

 

 : اإلستخدامات
 التحف والهدايا

 اإلكسسوارات وتعليقات الزينة الشخصية. 
ي الضيافةأ

 . وائر
 . والتذكارات الهدايا الشخصية

 . والمجسمات التماثيل
 مثل التيبل المب.  عنارص اإلضاءة

ليةالديكور القطع  ر  . مبر
ة يمكن    للمستخدم تنفيذها وفقا ألفكاره. تطبيقات فنية كثبر

 

   ديكو  -المنتج إيكو ا مزاي
 سهلة اإلستخدام والتحضبر ويمكنك التعلم خالل ساعة واحدة فقط.  .1
ر وال يتأثر بالحرارة.  .2  صلب ومتير
 ساعة.  24رسي    ع الجفاف وناعم الملمس ويمكنك االنتهاء من منتجاتك خالل  .3
 آمن وسهل التنظيف وغبر ضار بالصحة.  .4
 والمواد المتطايرة والروائح المؤذية. خاىلي من المذيبات  .5
 الموجودة بالقوالب.  أدق التفاصيل ينسخ .6
.  15يمكن استخدامه من قبل اشخاص من عمر  .7  عاما فأكبر

 

 طريقة التحضي  

ان من النوع الجيد لتحضبر المواد حسب التعليمات لضمان عدم خسارة الخليط والحصول عىل ر وري إستخدام مبر  المتانة المطلوبة بعد من الضر

ة.  ي درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن ضوء الشمس والحرارة المبارسر
ي نظيفة للخلط وأن يتم العمل فر

 الجفاف باإلضافة اىل إستخدام أوائر

 نسب الخلط بالوزن: 

 قبل كل إستعمال. مالحظة: رج علبة السائل  AS100 Baseتضاف إىل مادة البودرة األساس  AS100 Liquid% من السائل المصلب  40

 كمية اإلستهالك من البودرة: 

ان ثم اكبس عىل كبسة  ألي قالب المطلوبة AS100 BASEلمعرفة كمية البودرة  ر ليصبح الوزن صفر ثم قم بتعبئة  TAREقم بوضع القالب عىل المبر

 ويكون الناتج كمية البودرة المطلوبة.  1.5ب وزن الماء ب   القالب بالماء وسجل وزن كمية الماء وبعد معرفة وزن الماء عليك بضر 

ب  ها بنسبة   % والناتج يكون كمية السائل المطلوب إضافتها بالجرام إىل البودرة. 40بعد معرفة كمية البودرة المطلوبة ارصر

 طريقة الخلط

ة يجب إستخدام سكينة خلط غبر حادة مثل العيدان الخشبية أو العيدان المعدنية المصنو  ي للكميات الكببر
عة من الستانلس ستيل أو جهاز خلط كهربائ 

 وإضافة كمية البودرة اىل الخليط السائل تدريجيا وخلطها برسعة حتى يصبح المزي    ج ناعما ومتجانسا وخاليا من الكتل. 

 

 



 : )التلوين إضافة األصباغ

ية اللون وزيادتها تدريجيا وخلطها جيدا مع الخليط مع مالحظة أن ال تزيد كميتم إضافة الصبغة )اللون( بعد اضافة البودرة للسائل بكمية بسيطة جدا 

ازو والرسم.   % من كمية الخليط10عن   كما يمكنك عمل العديد من التطبيقات مثل التطبيقات الرخامية والتبر

 الصب بالقوالب: 
يدخل الخليط  حتى ب الخليط داخل القالب وبعد اإلنتهاء من الصب رج القالب من األطراف ج الناعم مع أو بدون لون ، اسكبعد الحصول عىل المزي    

ي القالب و إىل األماكن الضيق
ر
وإذا تبقى بعض  حراري أو شعلةهواء تخلص منها بواسطة مسدس الإىل األعىل و الهوائية حتى تخرج الفقاعات ة والدقيقة ف

 ج. الفقاعات بعد الجفاف يمكن حفها بورق حف زجا 
 

 الجفاف والجفاف التام: 
ر حسب حجم القطعة  دقيقة 30-15من  الجفاف األوىلي مدة  ي درجة حرارة بير

ر
 ساعة 24ثم أخرج القطعة واتركها لمدة  درجة مئوية 30إىل  20ف

 للتصلب والجفاف التام. 
 . بالورنيش الشفاف إذا لزم األمر  ء قطعك الفنيةكما يمكنك طال الخشنة   ليفةبورق الصنفرة أو ال الحف عند اللزوم، ثم قم بإجراء عملية  التام

 

 القوالب المستخدمة: 

 ستيكية كما يمكنك عمل العديد من القوالب بنفسك. الب الخشبية والبال يمكنك إستخدام جميع أنواع السيليكون والقو 

 اإلحتياطات: 
ي مكان جاف .1

ر
ا عن الرطوبة وف

ً
ا وبعيد

ً
ر  عليك أن تحافظ عىل عبوات المواد مغلقة جيد اوح بير ي درجة حرارة تبى

ر
 .درجة مئوية 30-5وف

ي تؤ  .2
الكامل ، مع التأكيد عىل أن المادة رسيعة جفاف دي إىل هشاشة الخليط بعد الالخلط برسعة متوسطة لتجنب تكون الفقاعات التى

 .الجفاف ، ويجب سكبها فور االنتهاء من عملية الخلط
  المادة غبر سامة ، لكن .3

ً
 ، لذلك تجنب ابتالع السائل واستنشاق الغبار.  ينتج بعض الغبار المسحوق السائل يكون لزًجا قليال

 غسل اليدين من اي بقايا للسائل قبل جفافه التام.  .4
 

 صالحية المنتج: 
ة المرفقة مع المنتج.   مدة الصالحية سنتان من تاري    خ اإلنتاج المطبوع عىل النرسر

 

 األسعار: 
 دنانبر والبكج عبارة عن واحد كغم بودرة مرفق معها الكمية المناسبة من سائل الخلط 10سعر البكج 

.   10% عىل الكميات 15خصم   كغم فأكبر
 
 

 طلب المساعدة الفنية واألسئلة واإلستفسارات: 
 

يد  0795807979عىل  WhatsApp يمكنك االتصال بنا عبر  أو لديك أي إستفساراتإذا كنت بحاجة إىل أي معلومات إضافية  أو مراسلتنا عبر البر
ي 
وئر  resinestjo@gmail.com اإللكبى

ي للتعرف عىل المنتجات واألسعار resinestjo@كما يمكنك متابعتنا عىل صفحاتنا عىل الفيسبوك واإلنستجرام 
وئر  أو زيارة متجرنا اإللكبى

 
 حتى تتعرف بالكامل عىل المنتج.  تحتاج من معلومات بكل رسور كل ما سوف نقدم لك  

 

وتم إستخدام قال شكل واحد للتعرف على المنتج متوفرة على قناتنا على اليوتيوب لبعض التطبيقات فيديوهات روابط 

 كمثال.

 
 تطبيق الماربل

https://youtu.be/kkWTqOmCnCA 
ازو  تطبيق التي 

https://youtu.be/wwQ7Kf7mVGM 
 تطبيق اإليكو ديكو مع الريزن الشفاف

https://youtu.be/UBMDNqxUWcI 
 
 
Resin Est. For Art & Craft Supplies 
Amman – Jordan +962 079 580 79 79 
resinestjo@gmail.com 

Eco-Deco is a Registered Trademark 

mailto:resinestjo@gmail.com
https://youtu.be/kkWTqOmCnCA
https://youtu.be/wwQ7Kf7mVGM

