
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن المنتج: 
Eco-Deco AS100  ي تحضر بطريقة سهلة وآمنةمن الصخور العبارة عن مواد

ها لمجموعة واسعة من  طبيعية ذات أساس مائ  التطبيقات تم توفير
ي تصلحالزخرفية 

ي  والديكور واألعمال الفنية والهدايا ولإلكسسوارات والت   . لالستخدام الداخلي والخارج 
 

.  لوان الخاصة المتوفرة عل متجرنا بإستخدام األ Eco-Deco AS100 تلوينيمكن  ي
وئر  اإللكي 

 

 : التطبيقات

  التالية: نسخ أي سطح أو نسيج تقريًبا مثل العناص  Eco-Deco AS100 يمكن لـ
ي الضيافة

 أوائر
 والتذكارات الهدايا الشخصية

 والمجسمات التماثيل
 مثل التيبل المب.  عناص اإلضاءة
ليةقطع ديكور  ر  مير
 وتعليقات الزينة الشخصية إكسسوارات

ة يمكن للمستخدم تنفيذها وفقا ألفكاره.    تطبيقات فنية كثير
 

   Eco-Deco AS100 ا مزاي
ر خفيف الوزن و  .1  . قوي ومتير
 ساعة.  24رسيــــع الجفاف وناعم الملمس ويمكنك االنتهاء من منتجاتك خالل  .2
 آمن وسهل التنظيف وغير ضار بالصحة.  .3
 والمواد المتطايرة والروائح المؤذية. خالي من المذيبات  .4
 الموجودة بالقوالب.  أدق التفاصيل ينسخ .5
.  15يمكن استخدامه من قبل اشخاص من عمر  .6  عاما فأكير
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 التعليمات الفنية
 

 :  التحضير
وري استخدام  ان رقمي من النوع الجيد من الضر ر ي القوة لمواد حسب التعليمات لتحضير ا مير

 جفاف التامالمطلوبة بعد الوحت  ال يفقد المنتج النهائ 
ة.  ا عن أشعة الشمس والحرارة المبارسر

ً
ي درجة حرارة الغرفة و بعيد

 باإلضافة إل استخدام أدوات نظيفة للخلط وأن يتم العمل فر
 

 :نسب الخلط بالوزن
 ويخلط جيدا.  AS100 Baseمسحوق اليضاف إل  AS100سائل المن  %40إضافة 

 

 :طريقة الخلط
ر غير حاد مثل الع ة  أو المعدنيةالخشبية  يدانيجب عليك استخدام سكير ي للكميات الكبير

المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ ، أو جهاز خلط كهربائ 
 .برسعة متوسطةوالخلط 

ي كمية المسحوق تدريجًيا إل 
ي القالبالبدء حت  يصبح المزيــــج ناعًما ومتجانًسا وخالًيا من الكتل ثم  الخلطو  AS100سائل الأضيفر

 . بصب الخليط فر
 

 :االستهالك كمية
 غرام مسحوق لكل واحد سم مكعب تقريبا.  1.5
 

 التلوين: 
 مع الخليط مع مالحظة أن % 10ال تتجاوز يمكن إضافة الصبغات قبل أو بعد إضافة البودرة إل السائل بكمية قليلة 

ً
 وخلطها جيدا

ً
وزيادتها تدريجيا

ي يظهر بعد الجفاف التام. بعد الجفاف ن درجة اللون األصلي ٪ م50درجة اللون ال تتعدى 
 واللون النهائ 

 الصب بالقوالب: 
ي من المنتصف إل األطراف حت  يدخل الخليط إل األماكن الضيقة.   بعد الحصول عل المزيــــج الناعم مع أو بدون لون ، اسكت 

وإذا تبف   حراري أو شعلةهواء هز القالب برفق من الحواف حت  تخرج الفقاعات إل األعل وتخلص منها بواسطة مسدس بعد االنتهاء من الصب ، 
 بعض الفقاعات بعد الجفاف يمكن حفها بورق حف زجاج. 

 

 الجفاف والجفاف التام: 
ر دقيقة حسب حجم القطعة  60-30من  الجفاف األولي مدة  ي درجة حرارة بير

 للتصلب ساعة 24ثم أخرج القطعة واتركها لمدة  درجة 25إل  20فر
 . بالورنيش الشفاف إذا لزم األمر  كما يمكنك طالء قطعك الفنيةالخشنة   ليفةبورق الصنفرة أو ال الحف عند اللزوم، ثم قم بإجراء عملية  التام
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 اإلحتياطات: 
ر  .1 اوح بير ي درجة حرارة تي 

ر
ي مكان جاف وف

ر
ا عن الرطوبة وف

ً
ا وبعيد

ً
 .درجة مئوية 30-5عليك أن تحافظ عل عبوات المواد مغلقة جيد

ي تؤ الخلط برسعة متوسطة لتجنب تكون  .2
الكامل ، مع التأكيد عل أن المادة رسيعة جفاف دي إل هشاشة الخليط بعد الالفقاعات الت 

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

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

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

 صالحية المنتج: 
ة المرفقة مع المنتج.   مدة الصالحية سنتان من تاريــــخ اإلنتاج المطبوع عل النرسر

 
 

 طلب المساعدة الفنية: 
يد  0795807979عل  WhatsApp يمكنك االتصال بنا عي   أو لديك أي إستفساراتإذا كنت بحاجة إل أي معلومات إضافية  أو مراسلتنا عي  الي 

ي 
وئر  اإللكي 

 بكل رسور.  سوف نقدم لك المساعدة الفورية
 
 

 روابط الفيديوهات لبعض التطبيقات للتعرف على المنتج وهي فقط أمثلة على قالب شكل واحد. 

 
 تطبيق الماربل

https://youtu.be/kkWTqOmCnCA 
 

ازو  تطبيق التير
https://youtu.be/wwQ7Kf7mVGM 

 
 تطبيق اإليكو ديكو مع الريزن الشفاف

https://youtu.be/UBMDNqxUWcI 
 

 التعليم والتدريب:

عاله مع تقديم المادة التحتاج ألي دورة ونقوم بتزويد الزبائن بنشرة تعليمات واضحة موجودة مع المنتج باإلضافة إلى الفيديوهات الموجودة بالروابط أ

 دعم فني كامل ومباشر من خالل الواتساب.

 

 

 
 
 

https://youtu.be/kkWTqOmCnCA
https://youtu.be/wwQ7Kf7mVGM
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