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Kατέχοντας την τεχνογνωσία αλλά 
και την εμπειρία, η ISOMAT εξελίσσει 
ένα κατασκευαστικό υλικό απόλυτα 
συνυφασμένο με την αρχιτεκτονική 
παράδοση της ελληνικής γης, αλλά και 
με τη σύγχρονη τάση επιστροφής σε 
χώρους πιο φιλικούς προς τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον.

Η πατητή τσιμεντοκονία δίνει τη 
δυνατότητα δημιουργίας λιτών, 
φιλόξενων χώρων, με μονολιθική 
εμφάνιση ποικίλων γεωμετριών.

 • Ενιαία - μονολιθική επιφάνεια

 • Αντοχή στην τριβή

 • Υδαταπωθητικότητα

 • Υψηλή αντοχή στη γήρανση

 • Μικρό πάχος εφαρμογής

 • Καθαρίζεται εύκολα

 • Διατίθεται σε πλήθος αποχρώσεων

 • Εφαρμόζεται πάνω σε πολλά 
υποστρώματα

 • Μεγάλη ταχύτητα εφαρμογής από 
έμπειρο - εξειδικευμένο συνεργείο

 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα  
με ενδοδαπέδια θέρμανση 

 • Ιδανική λύση ανακαίνισης λόγω μικρού 
πάχους εφαρμογής και άριστης 
πρόσφυσης σε πολλά υποστρώματα

 • Χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών 
(σε δάπεδο - τοίχο, σε έπιπλα,  
σε μπάνια - κουζίνες, σε εσωτερικούς  
και εξωτερικούς χώρους)
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα 
συνδυάζοντας το χρώμα, την 
τεχνοτροπία και τα υλικά της 
προτίμησής σας

Πλεονεκτήματα 
πατητής
τσιμεντοκονίας
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Εύκαμπτη, ινοπλισμένη, ρητινούχα 
πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα, 
τοίχους και χτιστά έπιπλα

Ινοπλισμένη, ρητινούχα            
πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους

 • Υψηλή αντοχή σε τριβή
 • Ευκαμψία και αντοχή σε  
συστολές/διαστολές και δονήσεις
 • Δεν απαιτεί ενίσχυση  
με βελτιωτικές ρητίνες

 • Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
 • Υδαταπωθητικότητα
 • Εφαρμόζεται σε δάπεδα με προσθήκη 
της βελτιωτικής ρητίνης ADIFLEX-B

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

DUROCRET
DECO FLEX

DUROCRET
DECO

Aποχρώσεις
Για τις αποχρώσεις των δύο παραπάνω 
προϊόντων ισχύει ό,τι και για το προϊόν  
DUROCRET-DECO FINISH.  
Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελ. 8-9.

Κατανάλωση
Περίπου 1,5 kg/m2/mm
πάχους στρώσης

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg

Κατανάλωση
Περίπου 1,5 kg/m2/mm
πάχους στρώσης

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg
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Τουριστική βίλα στη Σαντορίνη



Ιδιαίτερα λεπτόκοκκη, ρητινούχα 
πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα,  
τοίχους και χτιστά έπιπλα

 • Λεία τελική επιφάνεια
 • Υψηλή αντοχή σε τριβή 
 • Υδαταπωθητικότητα
 • Ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Δεν απαιτείται ενίσχυση  
με βελτιωτικές ρητίνες

Πλεονεκτήματα

DUROCRET
DECO FINISH

Κατανάλωση
Περίπου 1,4 kg/m²/mm 
πάχους στρώσης

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg

Έτοιμες αποχρώσεις

Aποχρώσεις

* Οι αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση από το 
τελικό αποτέλεσμα λόγω εκτύπωσης. Kαλό θα ήταν  
να δείτε ένα πραγματικό δείγμα του προϊόντος πριν  
από την καθολική του εφαρμογή.

Το λευκό χρωματίζεται προσφέροντας 
πλήθος αποχρώσεων με την προσθήκη 
των χρωστικών σε μορφή σκόνης 
ISOMAT DECO-COLOR.

Δείτε αναλυτικά τις προτεινόμενες 
αποχρώσεις στις σελ. 8-9.

Λευκό Ανοιχτό γκρι Γκρι

Πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOCs), με ακόμη 
πιο αυστηρά κριτήρια ελέγχου. 

4 5

Χτιστά έπιπλα με φαντασία



Χρωστικές σε μορφή σκόνης

Οι χρωστικές ISOMAT DECO-COLOR 
είναι υψηλής ποιότητας ανόργανες 
χρωστικές που χρησιμοποιούνται  
για τον χρωματισμό κονιαμάτων  
και σκυροδέματος. Δημιουργούν 
πληθώρα αποχρώσεων.

Είναι ιδανικές για τον χρωματισμό 
πατητής τσιμεντοκονίας, των υλικών                                
DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO, 
και του DUROCRET-DECO FINISH.

Επίσης, μπορούν να προστεθούν σε 
οποιοδήποτε άλλο τσιμεντοκονίαμα       
(π.χ. FLOWCRET, MARMOCRET-PLUS)                   
ή ρητινικό τσιμεντοκονίαμα                                                             
(π.χ. DUROCRET-DECO EPOXY, 
DUROFLOOR-PUC MF6) που είναι 
επιθυμητό να χρωματιστεί, καθώς και 
σε κονιάματα ή σκυροδέματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο.

Είναι κατάλληλες για χρήση σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Eπεξεργαστείτε τα με τον τρόπο που  
σας αρέσει και δημιουργήστε χώρους  
με μοναδική αισθητική!

ISOMAT 
DECO-COLOR

Aποχρώσεις
Διατίθεται σε 10 βασικές αποχρώσεις 
που συνδυάζονται και συνθέτουν πλήθος 
αποχρώσεων.

Δείτε τις προτεινόμενες αποχρώσεις  
στις επόμενες δύο σελίδες.

Κατανάλωση
Ανάλογα με την απόχρωση

Συσκευασία
Πλαστικό δοχείο 250 g  
(5 σακουλάκια των 50 g  
με τη χρωστική)
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“Σύμμαχος” στη διακόσμηση



Προτεινόμενες αποχρώσεις του DUROCRET-DECO FINISH, DUROCRET-DECO FLEX & DUROCRET-DECO με χρωστικές ISOMAT DECO-COLOR

A: Κεραμιδί, B: Καφεκόκκινο, C: Μαύρο, D: Καφέ σκούρο, E: Ώχρα, F: Πράσινο, K: Μωβ, L: Καφέ ανοιχτό, M: Πορτοκαλί, Ν: Μπλε Αιγαίου

* Οι αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα λόγω 
εκτύπωσης. Kαλό θα ήταν να δείτε ένα πραγματικό δείγμα του προϊόντος πριν  
από την καθολική του εφαρμογή.

* Περισσότερα χρώματα μπορούν να επιτευχθούν με διαφορετικούς συνδυασμούς 
χρωστικών.

Κατανάλωση

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται, είτε 
οι συγκεκριμένες δοσολογίες για τις 
προτεινόμενες αποχρώσεις, είτε όσες 
δόσεις των 50 g χρειάζονται για την 
επίτευξη της επιθυμητής απόχρωσης,  
ανά 25 kg λευκού 
DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO, 
DUROCRET-DECO FINISH 
ή άλλου λευκού κονιάματος. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί ποσότητα 
χρωστικών μεγαλύτερη από 2% κ.β. 
κονιάματος (πχ. 10 δόσεις των 50 g                                                          
ανά 25 kg DUROCRET-DECO, 
DUROCRET-DECO FLEX ή                            
DUROCRET-DECO FINISH),        
προτείνεται να επικοινωνήσετε  
με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  
της ISOMAT.

A: Κεραμιδί B: Καφεκόκκινο C: Μαύρο

D: Καφέ σκούρο E: Ώχρα F: Πράσινο

K: Μωβ L: Καφέ ανοιχτό M: Πορτοκαλί

Ν: Μπλε Αιγαίου

E1 L1 K1 B1 E1-N1 C1-L1 C1 C1-N1 N1

E4 E1-L2 E1-K2 A1 C1-E1 C2-M1 C3 C2 N2

E2-L1 E1-L1 K1-L1 A2 C1-E2 C4-M1 C4 C2-N1 N4

E4-L1 D1-E2 D1 B4-M1 C1-M1 C5-M1 C2-E1 E1-N3 F1

E6-M3 D1-E4 K3 K1-L4 D2-E1 C3-L1 C3-E1 E1-N4 F2

A1-M4 E1-L4 K4-L1 A4-D1 D4-E1 C4-L1 C4-E1 C1-N4 F4

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ -
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Τα λατινικά γράμματα που εμπεριέχονται 
στους κωδικούς αντιστοιχούν στις  
10 βασικές αποχρώσεις και ο αριθμός 
που ακολουθεί υποδηλώνει τον αριθμό 
από τα σακουλάκια των 50 g χρωστικής 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την επίτευξη του χρωματικού 
αποτελέσματος.

Για παράδειγμα, για την απόχρωση Ε2-L1 
θα χρειαστούμε 2 σακουλάκια Ε (Ώχρα) 
και ένα σακουλάκι L (Καφέ ανοιχτό)  
σε κάθε 25 kg λευκού κονιάματος.
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Διακοσμητική, έτοιμη προς χρήση, ακρυ-
λική επικάλυψη για δάπεδα, τοίχους και 
χτιστά έπιπλα με εξαιρετικά λείο φινίρισμα

Διακοσμητικό, έτοιμo προς χρήση, 
ακρυλικό υλικό  γεμίσματος & 
επικάλυψης για δάπεδα, τοίχους και 
χτιστά έπιπλα με λείο φινίρισμα

 • Ευκαμψία και αντοχή σε συστολές/διαστολές 
και δονήσεις
 • Υψηλή αντοχή σε τριβή
 • Ταχύτητα εφαρμογής
 • Αισθητικό αποτέλεσμα σαν αυτό της πατητής

 • Δυνατότητα εξομάλυνσης υποστρώματος
 • Δυνατότητα εγκιβωτισμού υαλοπλέγματος
 • Ευκαμψία και αντοχή σε συστολές/διαστολές 
και δονήσεις
 • Υψηλή αντοχή σε τριβή
 • Ταχύτητα εφαρμογής
 • Αισθητικό αποτέλεσμα σαν αυτό της πατητής

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Αποχρώσεις

ACRYL-DECO
FINISH

ACRYL-DECO
SOLO

Για τις διαθέσιμες αποχρώσεις δείτε την 
επόμενη σελίδα.
* Πριν από την εφαρμογή των παραπάνω υλικών, 
μπορεί να προηγηθεί ως βασική στρώση επιπέδωσης 
και γεμίσματος, το ακρυλικό, χονδρόκοκκο, έτοιμo 
προς χρήση υπόστρωμα ACRYL-DECO BASE.

Κατανάλωση
Περίπου 0,8 kg/m²/στρώση
Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία 5 kg & 15 kg

Κατανάλωση
1,7 kg/m²/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία 5 kg & 15 kg
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LFN 0601 LFN 0631 LFN 0611 LFN 0602 LFN 0571 LFN 0592 LFN 0672

LFN 0681 LFN 0671 LFN 0662 LFN 0692 LFN 0821 LFN 0822 LFN 0823

LFN 0801 LFN 0802 LFN 0812 LFN 0813 LFN 0081 LFN 0831 LFN 0712

LFC 0172 LFC 0273 LFC 0351 LFC 0413 LFC 0462 LFC 0491 LFC 0532

LFN 0871 LFN 0872 LFN 0852 LFN 0853 LFN 0832 LFN 0863 LFN 0833

LFC 1205 LPC 0442 LFC 0383 LPC 2044 LFC 0483 LPC 1615 LFC 0523

Τα ACRYL-DECO FINISH και ACRYL-DECO SOLO χρωματίζονται εύκολα μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ISOMAT COLOR SYSTEM στα σημεία πώλησης. Διατίθενται σε λευκό και σε προτεινόμενες 
αποχρώσεις της βεντάλιας FACADE COLLECTION. Περισσότερες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. 

Γήινες αποχρώσεις ACRYL-DECO FINISH & ACRYL-DECO SOLO

Δυναμικές αποχρώσεις ACRYL-DECO FINISH & ACRYL-DECO SOLO

* Οι αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα λόγω εκτύπωσης. 
Kαλό θα ήταν να δείτε ένα πραγματικό δείγμα του προϊόντος πριν από την καθολική του εφαρμογή.

* Περισσότερες αποχρώσεις από τη βεντάλια FACADE COLLECTION του συστήματος χρωματισμού  
ISOMAT COLOR SYSTEM είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

Ιδιαίτερη εμφάνιση με εξαιρετική αντοχή
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Εποξειδική πατητή τσιμεντοκονία, 
τριών συστατικών, για δάπεδα, 
τοίχους και ιδιαίτερες εφαρμογές

 • Λεία τελική επιφάνεια
 • Εξαιρετική αντοχή σε μηχανικά  
φορτία και χημικά οικιακής χρήσης
 • Εξαιρετική αντοχή σε τριβή 
 • Πολύ υψηλή πρόσφυση  
στο υπόστρωμα
 • Πολύ καλή εργασιμότητα

Πλεονεκτήματα

DUROCRET
DECO EPOXY

* Η αναλογία χρωστικών που απαιτείται για τις 
προτεινόμενες αποχρώσεις στις σελ. 8-9 δεν ισχύει  
για το DUROCRET-DECO EPOXY.

Κατανάλωση
Περίπου 1,2 kg/m2/στρώση
Συσκευασία
(Α+Β+Γ) των 20 kg

Αποχρώσεις
Διατίθεται σε λευκό και γκρι. Το λευκό 
χρωματίζεται προσφέροντας πλήθος 
αποχρώσεων με την προσθήκη των 
χρωστικών σε μορφή σκόνης  
ISOMAT DECO-COLOR*.

Δείτε τις προτεινόμενες αποχρώσεις  
του προϊόντος στην επόμενη σελίδα.
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Ιδιωτική βίλα στη Σέριφο



Προτεινόμενες αποχρώσεις του DUROCRET-DECO EPOXY με χρωστικές ISOMAT DECO-COLOR

A: Κεραμιδί, B: Καφεκόκκινο, C: Μαύρο, D: Καφέ σκούρο, E: Ώχρα, F: Πράσινο, K: Μωβ, L: Καφέ ανοιχτό, M: Πορτοκαλί, Ν: Μπλε Αιγαίου

* Οι αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα λόγω εκτύπωσης. 
Kαλό θα ήταν να δείτε ένα πραγματικό δείγμα του προϊόντος πριν από την καθολική του εφαρμογή.

* Περισσότερα χρώματα μπορούν να επιτευχθούν με διαφορετικούς συνδυασμούς χρωστικών.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ

Το παραπάνω χρωματολόγιο με κωδικοποίηση DDE (DUROCRET-DECO EPOXY) είναι ειδικά διαμορφωμένο για το προϊόν 
DUROCRET-DECO EPOXY. Σε κάθε απόχρωση έχει αποδοθεί ένας συγκεκριμένος κωδικός-όνομα, ο οποίος περιλαμβάνει 
λατινικά γράμματα και αριθμούς. Τα λατινικά γράμματα αντιστοιχούν στις βασικές χρωστικές που απαιτούνται για την επίτευξη 
της συγκεκριμένης απόχρωσης, ενώ ο αριθμός που ακολουθεί υποδεικνύει τον αριθμό από τα σακουλάκια των 50 g που 
απαιτούνται από την κάθε χρωστική. Για παράδειγμα, για την απόχρωση DDE_C1-Ε1 θα χρειαστούμε ένα σακουλάκι C (Μαύρο) 
και ένα σακουλάκι E (Ώχρα) σε κάθε 14,5 kg λευκού κονιάματος (συστατικό Γ).

Τα συστατικά Α, Β και Γ είναι συσκευασμένα με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Αρχικά ανακινήστε καλά το δοχείο που 
περιέχει το συστατικό Α και στη συνέχεια προσθέστε το περιεχόμενό του στην αρχική συσκευασία των 32 l. Έπειτα, προσθέστε 
όλο το συστατικό Β μέσα στο Α και αναμίξτε καλά τα δύο συστατικά για περίπου 30 δευτερόλεπτα με ένα δράπανο χαμηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, ώστε 
το μίγμα να έχει πλήρη ομοιογένεια. Στη συνέχεια, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα από τις χρωστικές σε μορφή 
πούδρας ISOMAT DECO COLOR και ανακατέψτε καλά το μίγμα για περίπου 1 λεπτό, προκειμένου να επιτευχθεί ο απόλυτος 
χρωματισμός του. Τέλος, προσθέστε υπό συνεχή ανάδευση το συστατικό Γ και αναμίξτε το μίγμα ξανά με δράπανο χαμηλών 
στροφών, μέχρι αυτό να αποκτήσει πλήρη ομοιογένεια (περίπου για 3 λεπτά). Μην προσθέσετε στο μίγμα νερό.

DDE_C1 DDE_N1 DDE_F2 DDE_E1-N1 DDE_E1 DDE_F1-M1 DDE_L1 DDE_K1

DDE_C2 DDE_N2 DDE_F2-N1 DDE_E1-N2 DDE_E2 DDE_F1-L1 DDE_F1-A1 DDE_D1

DDE_C3 DDE_N3 DDE_F1-N1 DDE_F1-C1 DDE_M1 DDE_F1-K1 DDE_B1 DDE_C1-L1

DDE_C4 DDE_C1-N4 DDE_F1-N2 DDE_C2-E1 DDE_A2-M1 DDE_F1-D1 DDE_A1 DDE_C4-M1
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Ιδιωτική βίλα στη Σέριφο
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δώστε στον
χώρο σας
μοναδικό στυλ
Η πατητή τσιμεντοκονία ανάλογα με 
την τεχνοτροπία που θα εφαρμοστεί 
μπορεί να ταιριάξει σε όλα τα στυλ 
διακόσμησης και να παρουσιάσει ένα 
εκπληκτικό αποτέλεσμα.  
Είναι ένα εύπλαστο υλικό, με το οποίο 
ο εφαρμοστής μπορεί να δημιουργήσει 
ποικίλα σχέδια και να αποδώσει 
μοναδικούς συνδυασμούς σχημάτων, 
χρωμάτων και υλικών που θα χαρίσουν 
στον χώρο σας μοναδική κομψότητα.  
Το αισθητικό αποτέλεσμα της πατητής 
τσιμεντοκονίας μπορεί μάλιστα να 
προσαρμοστεί εντελώς στις προτιμήσεις 
σας, αφού εσείς επιλέγετε τον 
συνδυασμό χρώματος, τεχνοτροπίας 
και υλικών που επιθυμείτε, γεγονός που 
θα σας εξασφαλίσει ένα πραγματικά 
μοναδικό αποτέλεσμα.  
Με οδηγό τη φαντασία και το δικό 
σας προσωπικό γούστο, μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό στυλ, 
π.χ. στο μπάνιο σας, συνδυάζοντας την 
πατητή τσιμεντοκονία με πολύχρωμα 
πλακίδια σε ποικίλα σχέδια, με πέτρινα 
στοιχεία ή με υλικά όπως το βότσαλο, 
το γυαλί και το ξύλο.  
Η σημαντικότερη παράμετρος βέβαια 
για να έχετε ένα άριστο αποτέλεσμα, 
τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, 
είναι να επιλέξετε ένα εξειδικευμένο και 
αξιόπιστο συνεργείο. Πρόκειται για μια 
εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα 
και κυρίως εμπειρία, που σίγουρα δεν 
κατέχει οποιοσδήποτε εφαρμοστής.  
Η ISOMAT μπορεί να σας προτείνει τα 
εξειδικευμένα συνεργαζόμενα συνεργεία 
της, προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα 
σίγουρα ποιοτικό αποτέλεσμα.
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Eπιλέξτε τεχνοτροπία ανάλογα με το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε για τον χώρο σας



προετοιμασία
υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά 
υλικά. Τυχόν ατέλειες, όπως ρωγμές, 
κενά κτλ. πρέπει να επισκευάζονται με τα 
κατάλληλα υλικά της ISOMAT.  
Σε απορροφητικές επιφάνειες, όπως 
τοιχοποιία, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες 
ή σοβά, πριν εφαρμοστεί η πατητή 
τσιμεντοκονία προηγείται αστάρωμα με 
το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER.  
Μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως 
παλιές στρώσεις πλακιδίων ή μωσαϊκό, 
συνιστάται να ασταρωθούν με το αστάρι 
SUPERGRUND.  
Μετά από 2-3 ώρες, αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών, και αφού το αστάρι 
έχει στεγνώσει εντελώς, ακολουθεί η 
επικάλυψη με την πατητή τσιμεντοκονία.  
Σε δύσκολα υποστρώματα, όπως 
γυαλισμένα μάρμαρα, απαιτείται καλό 
τρίψιμο της επιφάνειας, αστάρωμα με το 
εποξειδικό αστάρι EPOXYPRIMER 500 
και επίπαση με χαλαζιακή άμμο.  
Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή της 
πατητής τσιμεντοκονίας ακολουθεί μετά 
από 24-48 ώρες και εφόσον το αστάρι 
έχει στεγνώσει εντελώς.

UNI-PRIMER
Κατανάλωση
100-200 g/m² 
Συσκευασία
1 kg, 5 kg & 20 kg

EPOXYPRIMER 500
Κατανάλωση
150-300 g/m² 
Συσκευασία
(A+B) 1 kg, 4 kg & 10 kg

SUPERGRUND
Κατανάλωση
100-200 g/m² 
Συσκευασία
1kg & 5 kg & 20 kg

20 21



εύκολη και
γρήγορη
εφαρμογή
1-2. Το DUROCRET-DECO FLEX 
προστίθεται στο νερό υπό ανάδευση, 
μέχρι να επιτευχθεί ένα μίγμα με την 
επιθυμητή εργασιμότητα.  
3. Το υλικό εφαρμόζεται με οδοντωτή 
σπάτουλα των 10 mm.  
4-5. Στη «χτενισμένη» επιφάνεια του 
DUROCRET-DECO FLEX τοποθετείται 
υαλόπλεγμα ενίσχυσης βάρους  
160 g/m2, το οποίο στη συνέχεια 
εγκιβωτίζεται με τη λεία πλευρά της 
σπάτουλας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
μια σχετικά λεία επιφάνεια. 
6. Μετά από 24 ώρες, η στεγνή και 
σκληρυμένη επιφάνεια του  
DUROCRET-DECO FLEX ασταρώνεται 
με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER. 
7-8. Όσο το αστάρι είναι ακόμη 
νωπό (fresh on fresh), εφαρμόζεται 
το DUROCRET-DECO FINISH 
(εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το DUROCRET-DECO FLEX σε λεπτή 
στρώση πάχους περίπου 1,5 mm),        
σε οποιαδήποτε απόχρωση της 
επιλογής σας, για τη διαμόρφωση της 
επιθυμητής τεχνοτροπίας της πατητής 
τσιμεντοκονίας. 
9-10. Μετά από 24 ώρες η επιφάνεια 
τρίβεται ελαφρά με γυαλόχαρτο, ώστε 
να γίνει απόλυτα λεία (αν απαιτείται, για 
την επίτευξη της τεχνοτροπίας). 
11. Στη συνέχεια ακολουθεί καλό 
καθάρισμα αυτής με σκούπα υψηλής 
απορροφητικότητας. 
12. Μετά από 2-3 μέρες από την 
ολοκλήρωση της εφαρμογής και 
εφόσον η επιφάνεια έχει στεγνώσει 
καλά, ακολουθεί η επικάλυψή της με 
το προστατευτικό βερνίκι της επιλογής 
σας, που θα χαρίσει και την τελική 
επιθυμητή όψη.

10cm

* Σε περίπτωση που απαιτείται στεγάνωση πριν 
από την εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας 
(μπάνια, πισίνες, μπαλκόνια κτλ.) μπορεί να γίνει 
με τα στεγανωτικά επαλειφόμενα AQUAMAT-FLEX 
και AQUAMAT-ELASTIC.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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αδιαβροχοποίηση
και προστασία
Δύο-τρεις μέρες μετά την ολοκλήρωση 
της εφαρμογής και εφόσον η 
επιφάνεια έχει στεγνώσει εντελώς, 
ακολουθεί η προστασία αυτής με το 
διάφανο, πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών VARNISH-PU 2K 
(gloss ή satin) ή με το υδατοδιαλυτό, 
διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι δύο 
συστατικών VARNISH-PU 2KW.  
Και τα δύο βερνίκια εφαρμόζονται  
κατ’ ελάχιστον σε 2 στρώσεις.            
Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται    
4-24 ώρες μετά την πρώτη και αφού 
αυτή έχει στεγνώσει. Για την καλύτερη 
κατανομή των βερνικιών προτείνεται, 
αφού το ρολό εμποτιστεί στο βερνίκι, 
να στραγγίζεται σε σκάφη και μετά 
να εφαρμόζεται στην επιφάνεια.             
Το βερνίκι VARNISH-PU 2K σκουραίνει 
γενικά την επιφάνεια. Εάν αυτό 
δεν είναι επιθυμητό, συνιστάται την 
προηγούμενη μέρα της εφαρμογής 
του, ο εμποτισμός της επιφάνειας 
με το ακρυλικό βερνίκι νερού VS-W, 
αραιωμένου με νερό σε αναλογία 
1:1. Το αστάρι VARNISH-PU 2K  
εφαρμόζεται 24 ώρες αργότερα. 
Το VS-W δεν απαιτείται όταν 
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της   
σειράς ACRYL-DECO.

VS-W
Κατανάλωση
150-200 ml/m² 
Συσκευασία
1 l, 5 l & 20 l

VARNISH-PU 2K 
Gloss & Satin

Κατανάλωση
70-120 g/m²/στρώση 
Συσκευασία
(Α+Β) 1 kg & 5 kg

VARNISH-PU 2KW
Satin-Matt

Κατανάλωση
70-120 g/m²/στρώση 
Συσκευασία
(Α+Β) 1 kg & 5 kg
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Ιδανικό για χώρους με αυξημένη υγρασία



Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Αγγλία

Αποδυτήρια του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου (Παλέ ντε σπορ) στη Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχείο στη Μύκονο
Ειδική κατασκευή μπολ για την ευαισθητοποίηση κατά της 
αφυδάτωσης των σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες, Αγγλία

Γυμναστήριο στο Kίεβο, Ουκρανία

Γυμναστήριο στα Τίρανα, Αλβανία

επιλεγμένα έργα
ISOMAT
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Κατάστημα Watt & Volt στη Θεσσαλονίκη

Κατάστημα αθλητικών ειδών στη Θεσσαλονίκη

Κατάστημα ορθοπεδικών ειδών στη Θεσσαλονίκη

Καφέ-μπαρ στη Θεσσαλονίκη

Αλυσίδα γρήγορης εστίασης

Beach bar στη Χαλκιδική

28 29



Με βαθιές ρίζες στην αρχιτεκτονική της 
Μεσογείου, η πατητή τσιμεντοκονία συνεχίζει 
να βελτιστοποιείται και να πρωταγωνιστεί στη 
σύγχρονη δόμηση.  

Για τον λόγο αυτό, η ISOMAT ανέπτυξε μια πλήρη 
σειρά προϊόντων πατητής τσιμεντοκονίας και 
διακοσμητικών επικαλύψεων με στόχο να καλύψει 
ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.  

Τα προϊόντα πατητής τσιμεντοκονίας της ISOMAT 
προσδίδουν υψηλή διαχρονική αισθητική, άριστη 
αδιαβροχοποίηση, υψηλές μηχανικές αντοχές σε 
δάπεδα, τοίχους και χτιστά έπιπλα.  

Προτιμούνται σε πλήθος εφαρμογών, όπως σε 
κουζίνες, λουτρά, σε έπιπλα και διακοσμητικά 
στοιχεία του χώρου κτλ., γιατί είναι πανεύκολα 
στον καθαρισμό ενώ χαρίζουν στον χώρο  
μοναδικό στυλ.

Επισκεφτείτε  
την ιστοσελίδα μας

ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
www.isomat.gr
info@isomat.gr

ΑΘΗΝΑ
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 Οινόφυτα
Τ 22620 56406, F 22620 31644

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τ 2310 576 000, F 2310 722 475
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
801-11-150-150
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕ-ΠΑ 7:30 - 15:30


