
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ  

 

Έγχρωμες φυσικές ψηφίδες για διακοσμητικά δάπεδα  
 

Ιδιότητες 
 
Οι έγχρωμες φυσικές ψηφίδες της ISOMAT 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διακοσμη-
τικών δαπέδων stone carpets σε συνδυασμό με τη 
διάφανη πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη 
ISOFLEX-PU 650.  
Το διακοσμητικό δάπεδο με έγχρωμες φυσικές 
ψηφίδες της ISOMAT δημιουργεί μια αντιολισθηρή 
επιφάνεια υψηλής αισθητικής. Είναι ιδανικό για 
εφαρμογή εσωτερικά και εξωτερικά, στον περιβάλ-
λοντα χώρο της πισίνας, σε μπαλκόνια, ταράτσες, 
πεζοδρόμια, διαμορφώσεις κήπων κτλ., για οικιακή 
και επαγγελματική χρήση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: έγχρωμα αδρανή 

Απόχρωση:   10 επιλεγμένες αποχρώσεις 

Κοκκομετρία:  2-4 mm 

Ειδικό βάρος:  1,5 kg/l 

 

Τρόπος χρήσης 
 
Παρασκευή του ρητινούχου διακοσμητικού δα-
πέδου 
 

 

* Ελάχιστο πάχος εφαρμογής του διακοσμητικού 
δαπέδου: 8 mm 
 
Οι έγρωμες φυσικές ψηφίδες προστίθενται στο 
ISOFLEX-PU 650 και η ανάμιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με 
δράπανο χαμηλών στροφών. Είναι σημαντικό η 
ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον 
πυθμένα του δοχείου, προκειμένου να επιτευχθεί 
ένα ομοιογενές τελικό μίγμα. Για μεγάλες 
εφαρμογές, συνιστάται η ανάμιξη των συστατικών 
του διακοσμητικού δαπέδου (stone carpet) με 
χρήση μπετονιέρας. 
 

Για εφαρμογή του ρητινούχου διακοσμητικού 
δαπέδου της ISOMAT σε εσωτερικούς χώρους, 
συνιστάται η χρήση της διάφανης πολυουρε-
θανικής συνδετικής ρητίνης χωρίς διαλύτες 
VARNISH-PU 1K. 
 

Συσκευασία 
 
Πλαστικοί σάκοι των 25 kg  

 

Παρατηρήσεις 
 
 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη 

δημιουργία διακοσμητικών δαπέδων με τις 
έγχρωμες φυσικές ψηφίδες, συμβουλευτείτε το 
τεχνικό φυλλάδιο του ISOFLEX-PU 650 και του 
VARNISH-PU 1K. 

 Οι αποχρώσεις των φυσικών ψηφίδων που 
απεικονίζονται στα ενημερωτικά έντυπα και 
στην ιστοσελίδα της ISOMAT μπορεί να έχουν 
μια μικρή απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα 
λόγω εκτύπωσης. Συνιστάται να βλέπετε ένα 
μικρό πραγματικό δείγμα του προϊόντος πριν 
από την καθολική του εφαρμογή. 

 

Αποχρώσεις 
 

01 THASSOS Λευκό 

02 BIANCO CARRARA  Γκρι Ανοιχτό 

03 BARDIGLIO Γκρι 

04 GRIGIO  Γκρι Σκούρο 

05 BOTTICINO Μπεζ 

06 GIALLO SIENA  Ώχρα 

07 ARABESCATO  Γκρι/κόκκινο 

08 ROSA Ροζ 

09 MARRONE Καφεκόκκινο 

10 VERDE Πράσινο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναλογία ανάμιξης 

ISOFLEX-PU 650: 
Φυσικές ψηφίδες 

Κατανάλωση μίγματος 

ISOFLEX-PU 650 + 
Φυσικές ψηφίδες 

1:10 κατά βάρος (1,5 kg + 15 kg) /m
2
/cm 

1:15 κατά βάρος (1,0 kg + 15 kg) /m
2
/cm 

1:20 κατά βάρος (0,75 kg + 15 kg) /m
2
/cm 



 

 

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 
τη 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. | Έκδοση: 12.4.2021 
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