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(البياض)أعمال القصارة
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:  تعريف القصارة•

ان بهدف القصارة طبقة من المونة األسمنتية تغطَّى بها الجدر•

اب حمايتها أو إكسابها منظراً جمالياً، وذلك عن طريق إكس

.الجدار نوعاً من االستوائية والنعومة

مسميات أخرى للقصارة. •

.اللياسة-بياض –بالستر •
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القصارةأهمية . 3

.  إعطاء الجدران سطح مستوى و ناعم•

.  إعطاء نقاط التقاء السطوح زوايا منتظمة•

إكساب األسطح بعض الخصائص الوظيفية، مثل عزل •
.الرطوبة

ة تغطية جميع الفتحات الناشئة عن التمديدات الكهربي•
.والصحية، والتكييف، وكسر الطوب

يكل، تغطي عيوب سابقة في استوائية واستقامة جدران اله•
.وذلك إذا كان هناك مشاكل بالبناء

.  استقبال طبقة الدهان بسهولة•

.الحفظ والحماية من العوامل الجوية•
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القصارةمكونات . 4

و يشترط في . ملم1ملم أو ناعم (3-1)إما خشن من : الرمل. 1

جب الرمل المستخدم ان يكون نظيف وخالي من الشوائب و ي
.شوائب % 10أكثرمنأال يحتوي على 

:اولها عدد من الشروط التي ال بد من توافرها فيه: المياه. 2

.  خالية من المواد العضوية والزيوت واألمالح•

.صالحة للشرب•

وهو العنصر الرئيسي ومن أشهر أنواعه : اإلسمنت. 3
األسمر و اإلسمنت األبيض ( البورتالندياإلسمنت )
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:شروطه(: المطفيالجير )الجير . 4

.  الحي الحديثالكلسناتج عن إطفاء •

.  ال يستعمل قبل مرور أسبوعين على األقل من إطفائه•

.ملم للتخلص من المواد الصلبة3تصفيته من خالل منخل فتحاته •

لجسم وتوضع باألركان عند التقاء ا:المجلفنةالزوايا المعدنية . 5
البارزة، PVCالخرساني مع زوايا الطوب اإلسمنتي أو الشبك 

.وحول فتحات األبواب والشبابيك

ن مختلفتين، يستخدم عند التقاء مادتي(:اليوتا)الشبك البالستيكي . 6
زامات الح–األعمدة بالطوب )مثالً عند التقاء الخرسانة بالطوب 

(.الخ..مع الطوب 

مدة و قد يستخدم الشبك المعدني المجلفن في أماكن التقاء األع
.بالحوائط أو التقاء الخرسانة بالحوائط
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يجب أن تكون من مصدر يوافق عليه : المادة الملينة. 7•

منت المهندس والمختبر بحيث تقلل من نسبة الماء إلى األس

ة في في الخلطات، وبالتالي تخفف من التشققات السطحي

وه ، ويراعى إضافتها مع الخلطات في جميع الوجالقصارة
.حسب تعليمات الجهة المصنعة
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األدوات المستخدمة
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األدوات المستخدمة 

رط وهي على األغلب من األلمنيوم ويشت(: السرقيل)القدة .1

في سطوحها أن تكون غاية في االستقامة ومتعامدة مع 

ويمكن أن يكون لها حافة مسننة. بعضها بصورة قائمة
:يعلى أحد حوافها،وتستعمل القدة ف( مثل أسنان المنشار)

نطبق نحت وحف طبقة البطانة في األماكن البارزة بحيث ي* •
.في النهاية سطح هذه الطبقة مع سطح القدة المستوي

كما أنها تعطي لهذا السطح الخشونة المناسبة والالزمة * •
. لتثبيت طبقة الظهارة 
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"(:شفشوف"كف التنعيم ):اللبادة أو اإلسفنجة.  2

ء وذلك وتستخدم لمسح طبقة الظهارة بعد رشها بقليل من الما•

بلل ت)إلعطاء سطح هذه الطبقة شكال أكثر نعومة واستوائية 
اإلسفنجة بالماء ثم نبدأ بتمريرها على الحائط 
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وهي عبارة عن مسامير من الفوالذ تدق في:شوكة الودع. 3

لى عالقصارةالجدران والسقوف لشد الخيوط أثناء تنفيذ 

.الودع

.، وخيط البناء(الشاقول)البلبل . 4
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القصارةالشروط الواجب توفرها في 

ئيتها يجب أن تضفي على الجدار صبغة جمالية تظهر من استوا•
.ونعومتها

ة أفقية أو عمودية أو مائلة بالنسبالقصارةأن تكون طبقة •
.للجدران

نها أن تكون الزوايا التي تشكلها األسطح المقصورة فيما بي•
ويظهر أثر الزوايا واضحاً في فتحات. بالقياس المطلوب

.الشبابيك

ل، خالية من العيوب مثل الشقوق، التطبيالقصارةأن تكون •
.، أو االعوجاجالتمويج

حماية كما يجب أن تكون القصارة بالقوة والمتانة الكافيتين ل•
.الجدار مما قد يتعرض له من عوامل خارجية
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القصارةأنواع 

الجير والرمل مونةوتدخل فيها :الداخليةالقصارة( 1•

لى الداخلية مستوية عالقصارةواالسمنت ويجب أن تكون 

.  والميزان وذات سطح ناعمالقدة

ط الداخلية على ثالثة أوجه بسمك متوسالقصارةو تنفذ •
-:على النحو التالي( سم2.5-1.5) سم 2.5

.المسماررشقة•

(.وأوتاربؤج–عادية قصارة)البطانة •

(.الظهارة)الشلختة•
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:الخارجية القصارة( 2•

ية هي طبقة الكساء اإلسمنتية التي تغطي األسطح الخارج•

.للمبنى والمتمثلة في الجدران الخارجية

تعمل القصارة الخارجية للجدران ثالثة أوجه حسب •

مواصفات القصارة الداخلية ويمكن إضافة وجه من مونة 

االسمنت و الرمل بدل رشقة المسمار، ويجب أن تكون 
.القصارة الخارجية مانعة المتصاص الماء

الخارجية تمتد بمسطحات كبيرة وتكونالقصارةوألن •

مة ظاهرة بشكل كبير فإنه من المهم أن تكون مستوية وقائ
.وخالية من العيوب لذلك يتم عمل ما يسمى بالودع

8تشييد مباني  17



:العازلة للماءالقصارة( 3•

ات العازلة للماء من ثالثة أوجه وحسب مواصفالقصارةتتكون •
لجميع ( 2:1) تكون بنسبةالمونةالداخلية إال أن القصارة
.الوجوه

في جميع الوجوه مادة عازلة للماء أو ما المونةيضاف مع •
.يعادلها حسب موافقة المهندس والمختبر

تى ح( عربيصقال) بالمالجالوجه األخير يصقل قصارةبعد •
.أثناء الصقل وتصبح سطوحها ملساءالقصارةتجف 

والسرقيلسم 2ال يزيد سمك الطبقة عن :السقفقصارة( 4•
.صابعباألبهالمستخدم في التنعيم يكون مدور ليسهل التحكم 

دوث ال يمكن تالفي ح:قصارة األسوار الممتدة ألطوال كبيرة( 5•
مالج يتم تشققات فاألفضل هو قص القصارة أي بعد تنعيمها بال

.ليحدث نوعا من الفصالسرقيلإحداث مجرى بسيط بواسطة 
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طبقات القصارة الداخلية
(: المسماررشقة) الطبقة األولى•

من االسمنت والرمل بنسبة بمونة( ملم4) يعمل بسماكة ال تقل عن •
رشة )الداخلية قذفا القصارةطبقات المونةويعمل هذا الوجه بإلقاء 1:2

على األسطح بقوة إما باستخدام المسطرين أو ماكينة الرش( مسمار
ث يبقى ،ويرش هذا الوجه بالماء لمدة ثالثة أيام متتالية بحي(الترولين)

بل رطبا طوال تلك المدة، وال يسمح بالمباشرة بعمل الوجه الثاني ق
.مرور ثالثة أيام على إنجاز الوجه األول

والغرض من هذا الوجه تخشين السطح، وذلك لزيادة تماسك الطبقة•
بل ويجب أن يتم تنفيذ هذا الوجه ق. مع الحوائطالقصارةالثانية من 

لحجر وابالباطوندائماً، وخصوصاً على األجزاء المصبوبة القصارة
سبب بالقصارةنظراً لضعف تماسك هذه األسطح مع ( البلدي)المصمت 

كما يقوم هذا الوجه بدور مهم في منع ظاهرة التطبيل. نعومتها
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ق أكبر، ويعتبر المسطرين أفضل من آلة الرشق، ألنه يعطي قوة التصا•
 ً ً إال أنه غير منتظم النتائج، بعكس آلة الرشق التي تعطي وجها منتظما

فوق الوجه األول ( ملم15) تعمل بسماكة (:البطانة)الطبقة الثانية•
مضافا إليها مادة ( 4:1او 3:1) بمونة من االسمنت والرمل بنسبة 

(  نالمطحو)، على أن يستعمل في هذا الوجه الرمل الناعم(الجير)ملينة
ارة ، ويصقل هذا الوجه باستخدام القدة على أن تكون القص%50بنسبة 

بالزوايا ومسح مع حلوق األبواب ويجب االعتناءوشاقوليامستوية أفقيا 
الداخلية والخارجية والزوايا الناجمة عن التقاء األسقف مع الجدران

لشبك ، كذلك وضع امجلفنةبوضع شبك من المعدني المجلفن مع زوايا 
ايا المعدني المجلفن عند التقاء الحوائط باألعمدة، ويراعى قص الزو

ً "التقاء الحوائط مع بعضها " الداخلية  لطة ويتم رمي الخ". شاقوليا
اسطة وعندما تجف تسوى بوالمالجبواسطة المسطرين وتنعم بواسطة 

.السرقيل
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:وتنقسم طبقة البطانة إلى نوعين •

.  البلديةالقصارة•

.واألوتارالبؤج•

:البلديةالقصارة–

:ويتم تنفيذها كما يلي•

مالج، يتم البدء بفرد طبقة القصارة، ويستخدم في ذلك ال•
ملم بحسب 13ويحدد السمك األدنى للقصارة ب 

مالصقة تماماً معالقصارةويجب أن تكون . المواصفات
حلوق األبواب
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قدة بعد جفاف طبقة القصارة تتم تسويتها باستخدام ال•

سبب المنشارية يمنع استخدام العجل الدائري في التسوية ب

.صعوبة الحصول على استوائية جيدة للجدار من خالله

م ينشر يجرى بعد ذلك تعبئة الفراغات الباقية في الجدار، ث•

بعد تبدأ. حتى الوصول إلى حالة االستواءبالقدةمرة أخرى 

فشوفالش)اللبادةذلك عملية تنعيم السطح، وتجري بواسطة 
(.أو الكف الخشبي
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. صارةللقويتميز الكف الخشبي بأنه يحقق نعومةً أكثر •

ارة ويجب االنتباه إلى أن أحد العيوب المشهورة جداً للقص•

واردة الحدوث في هذه الخطوة وهو التمويج، ويحدث ذلك 

.في حالة ضعف كفاءة القائم على هذه الخطوة

.تتم بعد ذلك إزالة األتربة بواسطة الفرشاة واألسفنج•
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واألوتارالبؤجطريقة •

سم تقريباً 10الوتر هو عبارة عن فاصل بعرض : األوتار•

ر على رأسياً وأفقياً، ويتكرالبؤجيوضع بموازاة مسارات 

ارةالقصمسافات محددة طوالً وعرضاً على الجدار ثم تعبأ 
في المضلعات الفارغة المتبقية
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سم توضع على الجدار بما ال 8-5مكعبات جبس من : البؤج•

ثم يتم م ويعبأ ما بينها بأوتار من نفس مادة البياض2يزيد عن

انية إكمال الجدار ويكون سطحها خشن الستقبال الطبقة الث

طريقة التثبيت•

2Xع يتم تقسيم الجدار إلى مربعات، األبعاد قصوى للمرب•
.بؤجةم ويثبت على كل رأس مربع 2

لسفلية عن االبؤجالعلوية في البداية، ثم تثبت البؤجتثبت •

م تشد العلوية إلى السفلية، ثالبؤجيمتد من شاقولطريق 
األوتارالوسطية، ثم تثبتالبؤجخيوط فيما بينها وتثبت 
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:واألوتارالبؤجمميزات طريقة •

قية واألوتار بأنها تضمن رأسية وأفالبؤجتتميز طريقة •
.الجدار، كما يمكن من خاللها تغطية جميع عيوب البناء

:واألوتارالبؤجعيوب طريقة •

أنها تحتاج إلى وقت طويل، كما أنها مكلفة من ناحية المواد –
.والعمالة

ترات واألوتار، واختالف الفبالبؤجالقصارةنظراً لتعدد مراحل –
. واضحتنتج بألوان مختلفة بشكلالقصارةالزمنية بينها، فإن 

ملم وتسمى هذه 3-2بسمك الشلختةوتعالج هذه المشكلة بطبقة من 
.بالظهارةالطبقة 

•
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:الظهارة(الشلختة) الطبقة الثالثة. 3

ون تتك. الداخليةالقصارةبيضاء في حالة شلختةطبقة •

والرمل ( أبيض أو أسود)من الجير واإلسمنت الشلختة

.  لسطحالناعم، وتكون هذه الطبقة هي طبقة التنعيم النهائية ل

ذ أن عادةً في المناطق الواسعة، إالشلختةقصارةتستخدم 

الف البلدية في هذه الحالة يؤدي إلى اختالقصارةاستخدام 

في ارةالقصنتيجة عدم إمكانية إنهاء القصارةكبير في لون 

ي مثل فالشلختةقصارةيوم واحد، وبالتالي يتم اللجوء إلى 

هذه الحاالت
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:(الظهارة)الشلختةفوائد طبقة •

.  تغطي على عيوب التموج•

.  يمكن التحكم فيها في انتظام اللون•

تعطي إضاءة جيدة، خاصةً في حالة استخدام األسمنت •

.  األبيض فيها

. تعتبر طبقة أساس للدهان•
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القصارةدرجة نعومة –

وع تعتمد درجة نعومة القصارة المطلوبة بشكل أساسي على ن•

لى الدهان الذي سيغطي القصارة، فمثالً يحتاج دهان الزيت إ

، لدرجة ةالملتينقصارة ناعمة جداً حتى يتم التقليل من استخدام 

قصارة في حالة كون الالملتينةأنه يمكن نظرياً االستغناء عن 

.  على درجة كبيرة من النعومة

سوبر )ي في المقابل يفضل في حالة الدهان المائي أو البالستيك•

ن أن تكون القصارة على درجة بسيطة م( بوليسيدأو كريل
.الخشونة، وذلك لتحقيق تماسك أكبر بين الجدار والدهان
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:القصارةنسب خلط –

:طبقة رشقة المسمار –

مية يحضر مونة طبقة المسمار من االسمنت و الرمل بنسبة حج•
مضافا اليها كمية الماء التي تساعد على قذف( 2:1)مقدارها 

.ذلك المالط على السطح
:طبقة البطانة –

لبطانة يحضر مونة طبقة البطانة للقصارة العادية ولوجوه طبقة ا•
ل للقصارة على الشبك المعدني اما من االسمنت والجير الرم

-:بالنسبة الحجمية التالية 

اسمنت      جير مطفأ    ركام ناعم•

•1    :0.50    :4

و استعمال ( 4:1)أو من االسمنت والرمل بنسبة حجمية مقدارها •
.ملدن مناسب حسب موافقة المهندس 
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( :الشلخته)طبقة الظهارة–

يحضر مونة طبقة الظهارة من االسمنت والجير والرمل •
-:بالنسبة الحجمية التالية 

اسمنت   جير مطفأ    رمل•

•1      :1    :5

(  4:1)او من االسمنت والرمل بنسبة حجمية مقدارها •
.باستعمال ملدن مناسب حسب موافقة المهندس 
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:طريقة الخلط –

تى عند استعمال الجير فانه يخلط مع الرمل اوال بشكل جيد ح•

الحصول على خليط متجانس منهما، ثم يضاف االسمنت مع 

غاية واخيرا يضاف الماء بالتدريج مع الخلط ل. استمرار الخلط 

.الحصول على عجينة خلطه المناسبة القوام 

و كمادة مضافة الى خليط االسمنتالملدناتفي حالة استعمال •

بموافقة الرمل فان ذلك يتم  حسب تعليمات الشركة الصانعة لها و
.المهندس ،ويستغنى في هذه الحالة عن استعمال الجير

أو يتم الخلط اما ميكانيكيا او يدويا على لوح خاص من خشب•

ق ذات معدن ، على إن تحدد نسب الخلط بالحجم باستعمال صنادي
.مقاسات محددة تناسب الغرض وبموافقة المهندس 
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:الشبريزقصارة–

:يستخدم فيها المواد التالية•

:االسمنت•

ع آخر أي نواوالعادي البورتالندييكون االسمنت المستعمل  من النوع •
المطلوبة حسب المواصفات

:الجير•

مختومة هيئة مسحوق من الجير المطفأ المعبأ في أكياسالجيرعلىيكون •
.

:الرمل •

ناتج فقط ويحضر استعمال الركام الناعم الكوارتزيكون من نوع رمل •
لهذا الغرض االحجارعن كسر 
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:الشبريزطبقات •

طبقة :من ثالث طبقات هي الشبريزقصارةتتكون طبقات •
.الشبريزوطبقة البطانة وطبقة الطرطشة

: الشبريزطبقة •

ملمترات ( 3)بسماكة ال تقل عن الشبريزتكون طبقة •

ف وتحضر من االسمنت العادي ، او االسمنت االبيض مضا

في اليه خطاب التلوين المطلوب والكوارتز حسبما هو محدد

ة المواصفات الخاصة او جدول الكميات وذلك بنسبة حجمي

ب ،على ان يتم استعمال خضاب التلوين حس(3:1)مقدارها 

ى تعليمات الشركة الصانعة ، مع مراعاة تجانس اللون عل
السطح الواحد بالكامل 
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القصارةالموقع قبل عملية يزهتج•

.الحوائط الملساءالتنقيرعلي.1
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ه بغسل، وذلك بهتنظيف الجدار من الشوائب العالقة . 2•
.بالماء
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التأكد من وجود منخل ومسطرة ألمنيوم وميزان مائي . 3
.القصارةوجميع أدوات 
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.الخرسانيةالتأكد من تخشين أوجه الجسور واألعمدة . 4

وات يتم التدقيق علي نسب الخلط ومواد الخلط وتعبئة الفج. 5
.الناشئة عن التمديدات الكهربية والصحية وغيرها

روزها، يتم تركيب الزوايا الحديدية على زوايا األعمدة في حالة ب. 6
.وفي مناطق التقاء جدارين مع بعضهما

فصل ، ألن الزيت يالباطونإزالة المواد الزيتية العالقة بأسطح . 7
.مما يسبب التطبيلالباطونعن سطح القصارة

ة ثم االنتهاء من جميع التمديدات سواء كانت صحية أو كهربائي. 8
.بالمونةعليها التكسية

.تثبيت الشبك على أماكن هذه التمديدات.  9

.تثبيت الشبك عند التقاء أي عنصرين مختلفين.   10

.تركيب الحلوق على األبواب والشبابيك.  11
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القصارةاحتياطات عامة في عملية •

ط، إال بشروالقصارةالمتساقطة من المونةيمنع استخدام .1

:وهي
.أن تتساقط على سطح نظيف•

.أن يتم تجميعها وإعادة استخدامها خالل ساعة•

.يحبذ استخدام الخلط الميكانيكي•

ترة يجب أن تكون كمية الخلط قليلة بحيث يمكن استخدامها خالل ف•
.زمنية ال تزيد عن ساعة

ساعة بعد 72بالماء رشاً كامالً لمدة القصارةيجب رش .2
.إنهائها
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القصارةعيوب –

ط اختالف األلوان، وذلك لعدم إمكانية التحكم في نسب الخل.1

وهذا األمر . القصارةمن مرحلة ألخرى في عملية الخرساني

 ً يظهر أهم محاسن الخلط الجاهز للخرسانة الذي يعطي لونا
.ةمتجانساً للخلطة، وبالتالي يكون مفيداً في هذه الحال

.عدم انتظام األسطح والزوايا.2

دث ، ويحدث عادةً في مرحلة التنعيم، وغالباً ما يحالتمويج.3

ظراً لصغر نالشلختةالبلدية، وال يحدث في القصارةفي التمويج
.واألوتارالبؤج، كما ال يحدث في القصارةسمك 

التزهير.4

.القصارةوجود غبار على سطح الجدار قبل :التطبيل، وأسبابه.5
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.القصارةوجود زيوت على سطح الجدار قبل 

.النعومة الزائدة عن الحد لسطح الجدار

.بالرشقة المسمارية بالشكل المطلوباإلعتناءعدم 

:التشققات وهي نوعان-6•

، صارةالقال ترى إال في حالة مرور الماء فوق : تشققات فرعية-•
.وهذه التشققات ال يمكن تالفيها

تنتج عن كبيرة، وبحجوموهي تشققات واضحة :تشققات رئيسية-•
:سببين

.زيادة نسبة الجير عن الحد المطلوب-•

كل أو عدم إطفاء الجير جيداً قبل استخدامه، وهو أمر مؤثر بش-•
.القصارةكبير خاصةً في عملية 
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المرمرينا

( السمسمية)المرمرينا•

تستخدم في أعمال ( رخام)هي عبارة عن صخر مطحون •
.التشطيب

المرمرينامكونات •

(.رخام مطحون)صخر مطحون –

(.غراء)مواد بالستيكية –

(.مرفوليتأمونيا-جالتين)اخرىمواد –
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المرمريناالخطوات التي يجب عملها قبل وضع •
"(.مستقيمة-مستوية "تكون انيجب )عادية قصارة–

.ونوعيتها وأماكن الثقوب والخلل وإصالحهاالقصارةيجب فحص –

لمرمريناابعد عملية القصارة وقبل تركيب السقايليجب مراعاة نظافة –
.لسالمة العمل من الغبار واألتربة

خطوات العمل•
ة هي مادة بالستيكية عازلة للرطوب)البندروليدهن المبنى بمادة –

(.لحمايته من الماء والرطوبة
بيكالشباشايشبعد اكمال التشطيبات وبعد تركيب المرمرينايتم تركيب –

لبراميل تحتوي ا)جاهزة لالستعمال وتوضع في براميل المرمريناتكون –
(.كيلو5-4كيلو ويتراوح كل متر مربع من 25على 

.يستخدم المالج في وضعها سطح القصارة–

.بالمالج( تمرح)توضع على مساحة متر مربع ثم يتم تعديلها –

.ويبقى على هذه الحال حتى يتم اكمال الواجهة–

ساعة تكون المادة قد جفت تماما24بعد حوالي –
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مالحظات يجب مراعاتها عند العمل. 

.يجب ان تكون القصارة جافة تماما–

.وال تعمل في وقت المطر–

يتم تركيبها على حائط ملساء وال يمكن معالجة الحوائط–
.بالمرمرينا

بالمرمرينايجب عمل الواجهة بشكل كامل –

باقي يتم البدء بعمل مناطق البروزات المختلفة باللون ثم عمل–
.الواجهة 

ملم  3ال تزيد سماكة الطبقة عن •
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المرمرينامميزات . 

.                    الشمساشعةمن اوال يتغير لونها بمرور الزمن –

.تتحمل العوامل الجوية–

.                                                يمكنها عزل الرطوبة الخارجية–

.عالية المقاومة للبري واالحتكاك–

.الخرسانيةاالسطحمرنة للغاية وقوية االلتصاق بجميع –

.متعددةالوانيوجد منها –

.تتحمل الحرارة بدرجة كبيرة–

.سهلة التنظيف والغسل–

.والديكوراتاالشكالجميع بهايمكن العمل –

الخارجاومن الداخل قصارتهايمكن –
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استعمالها في داخل المبنى•

.يمكن عملها في الغرف مثل غرف النوم والصالونات–

.كاملة الدقةوزخرفيةهندسية اشكالبهايعمل –

.عمل ديكورات داخلية مع الجبس–

.سهلة التنظيف والغسل ومقاومة لالحتكاك•
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الجرانوليت

تستخدم في أعمال ( رخام)هي عبارة عن صخر مطحون •
تستخدم لكسوة الحوائط والجدران واألرضيات .التشطيب

.واألدراج الخارجية

المكونات•
(.مخصوصة ملونهحصمة)حصمة–

.رمل–

.اسمنت–

.شيد للحوائط فقط–

الوانها•
لون فاتح–

لون غامق–

8تشييد مباني  51



8تشييد مباني  52



:مالحظات يجب مراعاتها قبل العمل•

يا والغبار بقااالتربةمن االرضياتاويجب تنظيف الجدران –
.الطوباراعمال

يجب وضع طبقة من االسمنت لسد مسامات الحجر ثم طبقة –
.الرشقة

.ةالرشقتستخدم فقط طبقة الباطونكانت الحوائط من اذاأما –

يتم رش الحوائط بالماء قبل عملية التنفيذ•
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خطوات العمل•

الخشب على المساحةشبلوناتبعد تجهيز الحائط يتم عمل –
.  المطلوب عملها

على المكان المطلوبالجرانوليتيتم وضع خلطة –

.بالمالجيتم تعديل الخلطة –

وبعد ذلك يتم فركها . ساعات5الى3يستغرق جفافها من –
بالفرشاة

.وبعد ذلك يتم غسلها بمياه نار–

لوانهااثالثة حتى تعطي اوثم تغسل بالمياه العادية لمدة يومين –
الطبيعي
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مالحظات يجب مراعاتها عند العمل•
.استخدام الخيط عند عمل الديكورات–

سم مفرغ من الداخل  1*1المنيومديكور يتم استخدام فواصل اعمالفي •
بالستيكاو

الجرانوليتمميزات •
.ال يتغير لونه مع مرور الزمن–

.سهل التنظيف–

.بهيمكن عمل تشكيالت هندسية –

.مقاوم للعوامل الجوية–

.يمكنه عزل الرطوبة الخارجية–

.عالية المقاومة للبري واالحتكاك–

مادة قوية جدا–
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