Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOMAT DECO COLOR
Χρωστικές σε μορφή σκόνης
Ιδιότητες

Κατανάλωση

Οι χρωστικές ISOMAT DECO COLOR είναι
υψηλής ποιότητας ανόργανες χρωστικές που
χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κονιαμάτων
και σκυροδέματος. Είναι ιδανικές για χρωματισμό
πατητής τσιμεντοκονίας.

Συνιστάται
να
χρησιμοποιούνται
είτε
οι
συγκεκριμένες δοσολογίες για τις 96 προτεινόμενες
αποχρώσεις, είτε όσες δόσεις των 50 g χρειάζονται
για την επίτευξη της επιθυμητής απόχρωσης, ανά
25 kg DUROCRET-DECO ή DUROCRET-DECO
FINISH.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν περισσότερες από
10 δόσεις των 50 g, προτείνεται να επικοινωνήσετε
με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της ISOMAT.

Πεδία εφαρμογής
Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις πατητές
τσιμεντοκονίες
DUROCRET-DECO
και
DUROCRET-DECO FINISH για τη δημιουργία
πληθώρας τελικών αποχρώσεων.
Επίσης, μπορούν να προστεθούν σε οποιοδήποτε
άλλο κονίαμα που είναι επιθυμητό να χρωματισθεί,
όπως
τα
αυτοεπιπεδούμενα
κονιάματα
FLOWCRET ή και άλλα κονιάματα και
σκυροδέματα που θα παράξει κανείς επί τόπου
στο έργο.
Είναι κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.

Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία των 250 g τα οποία περιέχουν 5
σακουλάκια των 50 g με χρωστική.

Αποθήκευση
Να διατηρείται αποθηκευμένο στην αρχική,
σφραγισμένη
συσκευασία,
σε
χώρο
προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

χρωστική σε σκόνη

Απόχρωση:

10 επιλεγμένες αποχρώσεις

Τρόπος χρήσης
Συνιστάται για καλύτερη ανάμιξη της χρωστικής,
αυτή πρώτα να διαλύεται στο νερό ανάμιξης και εν
συνεχεία να προστίθεται το κονίαμα που πρόκειται
να χρωματιστεί.
Η χρωστική μπορεί να προστεθεί και στο κονίαμα
αφού αυτό έχει αναμιχθεί με νερό, αλλά θα πρέπει
να ακολουθήσει καλή ανάμιξη, ώστε να επιτευχθεί
ομοιογενής χρωματισμός του κονιάματος.
Για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, προτείνεται η
χρωστική να διαλύεται πρώτα στο νερό ανάμιξης.
Επίσης, προτείνεται το κονίαμα που πρόκειται να
χρωματισθεί να είναι λευκό, ώστε να επιτευχθεί πιο
εύκολα η τελική απόχρωση, ειδικά όταν πρόκειται
για ανοιχτές αποχρώσεις.
Οι χρωστικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε
συνδυασμό
μεταξύ
τους.
Ενδεικτικά
παρουσιάζονται 96 συνδυασμοί στο DUROCRET
DECO COLOR SYSTEM, χωρίς να αποκλείονται
και άλλοι που μπορεί να δημιουργήσει ο τελικός
χρήστης.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5ºC και +30ºC.
 Τα εργαλεία και το νερό ανάμιξης που θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι απολύτως
καθαρά, ώστε να μην επηρεαστεί η απόχρωση.
 Η ποσότητα νερού πρέπει να διατηρείται
σταθερή σε κάθε ανάμιξη.
 Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το πάχος
του κονιάματος, το υπόστρωμα, καθώς και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες.
 Συνιστάται να προηγείται δοκιμή για την
επίτευξη της επιθυμητής απόχρωσης στις
πραγματικές συνθήκες εφαρμογής και έλεγχος
της επιτευχθείσας απόχρωσης, αφού το
κονίαμα έχει στεγνώσει.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

