
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOMAT DECO-FLAKES  

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: 21.03.2022 

 

Νιφάδες για τη δημιουργία διακοσμητικών δαπέδων  
 

Ιδιότητες 
 
Οι νιφάδες ISOMAT DECO-FLAKES αποτελούνται 
από ανόργανα υλικά, ειδικά πρόσθετα και 
διάφορες χρωστικές ουσίες. Διατίθενται σε 
διάφορες αποχρώσεις, έχουν τυχαίο σχήμα και 
μέγεθος τυποποιημένου εύρους. Παρουσιάζουν 
εξαιρετική αντοχή στην τριβή και υψηλή αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Πεδία εφαρμογής 
 
Χρησιμοποιούνται σε διακοσμητικά συστήματα 
επίστρωσης δαπέδων, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Για τη δημιουργία του 
διακοσμητικού δαπέδου Flake flooring, γίνεται 
επίπαση των έγχρωμων νιφάδων ISOMAT DECΟ-
FLAKES στη νωπή στρώση του συστήματος, που 
μπορεί να είναι εποξειδικά ή πολυουρεθανικά 
δάπεδα, πολυουρεθανικές ή πολυασπαρτικές 
επιστρώσεις, πολυουρεθανικές ή πολυασπαρτικές 
στεγανωτικές μεμβράνες.  
Είναι ιδανικές για χρήση σε γκαράζ, υπόγεια, 
αίθρια, πεζοδρόμια, χώρους έκθεσης, καταστή-
ματα, κουζίνες κ.λπ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Πυκνότητα:   0,45 ± 0,03 kg/l (at +20°C) 

pH:  7 

Κοκκομετρία:  3 - 5 mm  

 

Κατανάλωση 
 
Ανάλογα με την επίπαση: 

 5-20 g/m
2
, για αραιή 

 20-50 g/m
2
, για μέτρια 

 180-230 g/m
2
, για πυκνή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσκευασία – Αποχρώσεις  
 

1/50/3 mm Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Λευκό 

1/50/5 mm Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Λευκό 

1/52/3 mm  Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Μαύρο 

1/52/5 mm Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Μαύρο 

S302/3 mm Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Μίξη  

ανοιχτό γκρι 

S302/5 mm Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Μίξη  

ανοιχτό γκρι 

S305/3 mm  Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Μίξη  

σκούρο γκρι 

S305/5 mm  Πλαστικοί σάκοι 
5 kg & 20 kg 

Μίξη  

σκούρο γκρι 

 
Άλλες αποχρώσεις και κοκκομετρίες είναι 
διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης. 

 

Αποθήκευση 
 
Αποθήκευση στην αρχική συσκευασία, σε ξηρό 
χώρο προστατευμένο από την υγρασία, σε 
θερμοκρασία δωματίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: 17

ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου 

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος 
Tηλ.: 2310 576 000   Fax: 2310 722 475 
Αθήνα: 57

ο
 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  

Tηλ.: 22620 56 406   Fax: 22620 31 644 

www.isomat.gr   e-mail: info@isomat.gr 

 


