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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.

Ιδανική για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση, σε πλήθος εφαρμογών. 
Η δυνατότητα χρήσης ενιαίου υλικού 
έχει ως αισθητικό αποτέλεσμα την 
ενοποίηση του εσωτερικού με τον 
εξωτερικό χώρο.

Είναι κατάλληλη και για ειδικές 
κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, 
τζάκια, κτιστά είδη υγιεινής (νιπτήρες, 
λουτήρες, ντουζιέρες) ή όπου αλλού 
η δημιουργική φαντασία επιθυμεί να 
δώσει πρωτοποριακές λύσεις με 
“χειροποίητη” εμφάνιση.

μοντέρνα 
επιλoγή με 
βάση την 
παράδοση
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πλεονεκτήματα
πατητής 
τσιμεντοκονίας
� Ενιαία - μονολιθική επιφάνεια.

� Αντοχή σε τριβές.

� Υδαταπωθητικότητα.

� Υψηλή αντοχή στη γήρανση.

� Μικρό πάχος εφαρμογής.

� Καθαρίζεται εύκολα.

� Διατίθεται σε πλήθος αποχρώσεων.

� Εφαρμόζεται πάνω σε οποιοδήποτε 
υπόστρωμα.

� 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 όλα τα 
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.
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DUROCRET
DECO FLEX
Εύκαμπτη, έγχρωμη 
πατητή τσιμεντοκονία
για δάπεδα και τοίχους 

Πλεονεκτήματα
� Υψηλή αντοχή σε τριβή
� Ευκαμψία και αντοχή σε 

συστολές/διαστολές και δονήσεις
� Δεν απαιτεί ενίσχυση με 

βελτιωτικές ρητίνες

Καθολική χρήση σε δάπεδα και τοίχους

DUROCRET
DECO
Έγχρωμη πατητή τσιμεντοκονία
για δάπεδα και τοίχους 

Πλεονεκτήματα
� Οικονομική λύση
� Αντοχή σε τριβές και ρηγματώσεις
� Υδαταπωθητικότητα

Aποχρώσεις
Για τις αποχρώσεις των δύο παραπάνω 
προϊόντων ισχύει ό,τι και για το προϊόν 
DUROCRET-DECO FINISH. 
(Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελ. 9). 7

Κατανάλωση

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg.

Περίπου 1,5 kg/m /mm
πάχος στρώσης.

2

Κατανάλωση

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg.

Περίπου 1,5 kg/m /mm
πάχος στρώσης.

2



Κτιστά έπιπλα με φαντασία
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DUROCRET
DECO FINISH
Έγχρωμη, λεπτόκοκκη 
πατητή τσιμεντοκονία
για δάπεδα και τοίχους

Πλεονεκτήματα
� Λεία τελική επιφάνεια
� Άριστη αντοχή σε τριβές              

και ρηγματώσεις
� Υδαταπωθητικότητα
� Πολύ καλή πρόσφυση                 

με το υπόστρωμα

Κατανάλωση

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg.

Περίπου 1,4 kg/m /mm
πάχος στρώσης.

2

Λευκό

Ανοιχτή ώχρα Μόκα

Κρόκος

Γκρι

Ανοιχτό γκρι

Έτοιμες αποχρώσεις

Aποχρώσεις
Το λευκό χρωματίζεται σε 96 ακόμη 
αποχρώσεις, με την προσθήκη των 
χρωστικών ουσιών σε μορφή 
σκόνης ISOMAT DECO COLOR. 

* Οι παραπάνω αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν 
μικρή απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα 
λόγω εκτύπωσης.             
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“Σύμμαχος” στη διακόσμηση
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ISOMAT 
DECO COLOR
Χρωστικές σε μορφή σκόνης

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

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

Επίσης, μπορούν να προστεθούν  
σε οποιοδήποτε άλλο κονίαμα είναι 
επιθυμητό να χρωματισθεί, όπως  
στα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα 
FLOWCRET ή σε άλλα κονιάματα 
και σκυροδέματα που θα παράξει 
κανείς 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 προσωπικότητα! 

Aποχρώσεις
Διατίθεται σε 10 βάσεις που συνδυά-
ζονται και συνθέτουν τις 96 αποχρώ-
σεις του χρωματολογίου που ακο-
λουθεί στις επόμενες δύο σελίδες.
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Κατανάλωση

Συσκευασία
Πλαστικό δοχείο 250 g
(5 σακουλάκια των 50 g 
με τη χρωστική). 

Ανάλογα με την
απόχρωση.



96 διαχρονικές αποχρώσεις

Ε2-L1 E1-L1 L1 B1 E1-K2 K1-L1

E4-L1 E1-L2 L2 A1 K2-M1 K4-L1

E5-M1 E1-L4 L3 A2 K1-L4 D1-K2

E6-M3 L4-M1 A1-L4 A4 C1-L4 K4-M1

E1-M2 D1-E4 A2-M1 B1-L1 C1-M1 B4-D1

E1-M4 D1-E2 A4-M1 B2-M1 D1-E1 A1-D2

L1-M4 C1-M2 A4-L1 B4-M1 D2-E1 D4

E1-L4 C1-M4 A4-D1 B4-L1 D4-E1 A1-D4

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

K1 C1-L1

K2 C1-L2

K3 C2-M1

D1-K4 C4-M1

D1 C5-M1

D2 C2-L1

C1-D1 C3-L1

C4-D1 C4-L1
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
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C1 E1-G4 E1-G1 E1

C2 G1 E1-F1 E2

C3 G2 E1-F2 E3

C4 G4 E1-F4 E4

C1-E1 C1-G4 F4 E4-G1

C2-E1 C1-G1 F1 E2-G1

C3-E1 C2-G1 F2 C1-E2

C4-E1 C4-G1 E1-G2 C1-E4

Τα λατινικά γράμματα που 
εμπεριέχονται στους κωδικούς 
αντιστοιχούν στις αποχρώσεις 
των 10 βάσεων 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. 
Στις 96 προτεινόμενες αποχρώσεις 
συνδυάζονται μέχρι και δύο βάσεις.
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.

Κατανάλωση

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 FLEX, 
DUROCRET-DECO,
DUROCRET-DECO FINISH 
ή άλλου λευκού κονιάματος.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν 
περισσότερες από 10 δόσεις των 
50 g, προτείνεται να επικοινωνήσετε 
με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
της ISOMAT.
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ΙSOMAT
ACRYL DECO 
Διακοσμητική επικάλυψη
για δάπεδα και τοίχους
σε παστώδη μορφή 

Πλεονεκτήματα
� Ευκαμψία και αντοχή σε 

συστολές/διαστολές και δονήσεις
� Υψηλή αντοχή σε τριβές              

και ρηγματώσεις
� Πολύ καλή πρόσφυση                 

με το υπόστρωμα
� Ιδιαίτερη εμφάνιση

Κατανάλωση

Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία 5 & 15 kg.

Περίπου 1,  kg/m /mm
πάχ

7
ος στρώσης.

2

Αποχρώσεις
Λευκό και σε  
του χρωματολογίου ISOMAT COLOR 
SYSTEM των 260 αποχρώσεων. 

επιλεγμένες αποχρώσεις
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Εφαρμόστε την τεχνοτροπία που σας ταιριάζει
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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 μάστορας μπορεί να δημιουργήσει 
ποικίλα σχήματα και σχέδια και να 
αποδώσει μοναδικούς συνδυασμούς 
σχημάτων, χρωμάτων και υλικών που 
θα χαρίσουν στον χώρο σας μοναδική 
κομψότητα. 
Το εικαστικό αποτέλεσμα της πατητής 
τσιμεντοκονίας μπορεί μάλιστα να 
προσαρμοστεί εντελώς στις αισθητικές 
σας προτιμήσεις επιλέγοντας εσείς τον 
συνδυασμό χρώματος, τεχνοτροπίας 
και υλικών, γεγονός που θα σας 
εξασφαλίσει ένα πραγματικά μοναδικό 
και ανεπανάληπτο αισθητικό 
αποτέλεσμα. Με οδηγό τη φαντασία 
και το δικό σας προσωπικό γούστο, 
μπορείτε να δημιουργήσετε π.χ. ένα 
ξεχωριστό στυλ 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 εικαστικά όσο και λειτουργικά, 
είναι να επιλέξετε ένα εξειδικευμένο 
και αξιόπιστο συνεργείο. Πρόκειται για 
μία εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη 
δεξιότητα και κυρίως εμπειρία, που 
σίγουρα δεν κατέχει οποιοσδήποτε 
μάστορας. 
Η ISOMAT μπορεί να σας προτείνει 
τα εκπαιδευμένα της συνεργαζόμενα 
συνεργεία για την εξασφάλιση ενός 
σίγουρα ποιοτικού αποτελέσματος. 

δώστε στον 
χώρο σας 
μοναδικό στυλ
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Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, 
σαθρά υλικά. Τυχόν ατέλειες, όπως 
ρωγμές, κενά κτλ. πρέπει να 
επισκευάζονται κατάλληλα.  
Σε απορροφητικές επιφάνειες, όπως 
τοιχοποιία, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, 
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 ISOMAT 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-W 
και επίπαση με χαλαζιακή άμμο. 
Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή της 
πατητής τσιμεντοκονίας ακολουθεί μετά 
από 24 ώρες και εφόσον το αστάρι έχει 
στεγνώσει εντελώς. 

προετοιμασία
υποστρώματος 

Κατανάλωση

Συσκευασία
1 kg, 5 kg & 20 kg.

100-200 g/m .2

UNI-PRIMER

Κατανάλωση

Συσκευασία
10 kg (Α+Β).

200-300 g/m .2

EPOXYPRIMER-W

19

Κατανάλωση

Συσκευασία
5 kg & 20 kg.

100-200 g/m .2

ISOMAT SUPERGRUND
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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 

2g/m , το οποίο στη συνέχεια 
εγκιβωτίζεται με τη λεία πλευρά της 
σπάτουλας έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί μία 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 FLEX ή το 
DUROCRET-DECO FINISH 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.
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  
τα προστατευτικά βερνίκια που θα 
χαρίσουν και την τελική επιθυμητή 
όψη. 

εύκολη και 
γρήγορη 
εφαρμογή

21
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Ιδανικό για χώρους με αυξημένη υγρασία
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αδιαβροχοποίηση 
και προστασία
2-3 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 mat) ή 
με το υδατοδιαλυτό, διάφανο 
πολυουρεθανικό βερνίκι δύο 
συστατικών VARNISH-PU 2K W.
Και τα δύο βερνίκια εφαρμόζονται 
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, πριν την εφαρμογή του, 
ο εμποτισμός της επιφάνειας με το 
ακρυλικό βερνίκι νερού VS-W σε 
μία στρώση. Το VARNISH-PU 2K 
εφαρμόζεται 24 ώρες μετά.   

Κατανάλωση

Συσκευασία
(Α+Β) 1 kg & 5 kg.

100-200 g/m .2

VARNISH-PU 2K 
Gloss & Mat

Κατανάλωση

VS-W

Συσκευασία
1 lit, 5 lit & 20 lit.

150-200 ml/m .2
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Κατανάλωση

Συσκευασία
(Α+Β) 1 kg & 5 kg.

100-200 g/m .2

VARNISH-PU 2K W 



Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας.

801-11-150-150

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τ 2310 576 000, F 2310 722 475

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

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

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 μία 
πλήρη σειρά προϊόντων πατητής τσιμεντοκονίας, 
με στόχο να καλύψει ακόμα και τις πιο 
απαιτητικές εφαρμογές. 

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

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.
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