
ISOMAT využíva svoje odborné znalosti, aby vyvíjal stavebný 
materiál, ktorý je typický pre grécke architektonické tradície, 
ktoré predstavujú moderný trend návratu k viac humánnym a 
ekologickým priestorom.

DUROCRET-DECO ponúka možnosť vytvoriť minimalistické, 
príjemné priestory.

Ideálny pre interiérové a exteriérové priestory v širokej škále 
aplikácií. Použitie jedného produktu v interiéri aj exteriéri 
vytvorí esteticky dojem zjednotenia vnútrného a vonkajšieho 
priestoru.

Vhodné tiež pre špeciálne prípady, ako sú krby, umývadla 
alebo všade tam, kde je požadovaný vzhľad ručnej práce.

Spotreba
Cca. 1,5 kg/m2/mm vrstvu

Balenie
25 kg.

www.isomat.eu

Ideálny pre aplikácie na nové stavby alebo opravy 
existujúcich konštrukcií.

Savé podklady, ako je murivo, betón alebo omietky, 
treba navlhčiť.
Akrylová penetrácia UNI-PRIMER je odporúčaná pre 
použitie na nasiakavé podklady, ako sú porézne 
kamienky alebo pórobetónové jednotky.
Nenasiakavé podklady ako sú staré obklady vrstiev 
by mal byť napenetrované s ISOMAT AK-PRIMER, 
takže nie je nutné odstraňovať staré obklady.

Pred aplikáciou musí byť podklad čistý, bez prachu a 
sypkých materiálov a pod. Vyberte si vlastný farebný odtieň 

pridaním pigmentov, alebo 
použite jednu zo 6 základných 
farieb cementovej malty .
Improvizujte a vytvorte originálne 
a inšpirujúce priestory.

Vyberte štýl, ktorý vyhovuje 
vašej osobnosti

DUROCRET-DECO
Polymérom modifikovaná, vláknami 
vystužená malta na báze cementu

Výhody

Farby
Biela, šedá, svetlošedá, moka, 
šafranová, svetloorková

DUROCRET-DECO sa postupne pridáva do vody (25 kg 
DUROCRET-DECO by mal byť zmiešaný s 5,5 l vody) za 
stáleho miešania, kým sa nevytvorí homogénna zmes. Produkt 
sa nanáša zubovou stierkou v hrúbke 2 až 10 mm v každej 
vrstve a potom je sploštený so stierkou s hladkým okrajom.
Pre aplikácie, presahujúce hrúbku 3 mm, alebo, ak podklad 
podlieha otrasom a vibráciam, odporúča sa vložiť 
sklolaminátovu sieťku a pritlačiť ju na povrch pomocou stierky s 
hladkým okrajom.
Po chvíli, keď produkt začne tvrdnúť (zvyčajne po 20 až 30 
minútach pri teplote 23°C) sa na povrch aplikuje ďalšia tenka 
vrstva DUROCRET-DECO alebo DUROCRET-DECO FINISH 
pomocou stierky s hladkým okrajom v hrúbke 1-2 mm.

Ak má byť konečný povrch chránený pred mechanickým 
namáhaním, UV žiarením, znečisťujúcimi látkami atď, je 
odporúčané použiť dvojzložkový polyuretánový lak VARNISH-
PU 2K, alebo ekvivalentný, vodouriediteľný lak VARNISH-PU 
2KW. 
Lak na báze vody je takmer bez zápachu a je tak viac 
užívateľsky prívetivý. ISOMAT polyuretánové laky dokončujú 
tento dekoratívny systém, zabezpečujú účinnú ochranu, a to aj 
v priestoroch, ako sú kuchyne, galérie, oblastí s ľahkou 
prevádzkou vozidiel a pod.. Sú k dispozícii v matnej a lesklej 
povrchovej úprave, pre prirodzenejší efekt a posilnenie 
konečného výsledku.

Hydroizolácia a ochrana

Aplikácia

VYTVORTE 
ŠPECIÁLNE 
PRIESTORY

Špeciálny vzhľad
Bioklimatický materiál
Ekonomické riešenie
Vynikajúca odolnosť proti oteru a praskaniu 
Vodu odpudzujúci
Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu

Dostupný v

Farbách Biela

Svetloorková Moka

ŠarfanováSvetlošedá

Šedá
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UŽITE SI SVOJ PRIESTOR

Hlboko zakorenený v stredomorskej 
architektúre. Cementová malta je 
neustále optimalizovana a udržiava si 
vedúcu úlohu v moderných stavebných 
trendoch.

DUROCRET-DECO ponúka špeciálne, 
esteticky nadčasové reišenie s 
vynikajúcou vodnou nepriepustnosťou, 
vysokou pevnosťou a odolnosťou proti 
oderu.

Vďaka svojej vynikajúcej priľnavosti k 
celej rade podkladov a ľahko 
čistiteľnému povrchu môže byť 
aplikovaný v kuchyniach, kúpeľniach a 
na nábytku alebo dokonca na 
dekoratívnych prvkov.

moderné 
riešenie 

založené 
na tradícii

Unikátna dekorácia

Vysoko kvalitný dekoratívny 
systém pre rôzne použitie

DUROCRET
DECO
CEMENTOVÁ MALTA PRE POVRCHOVÚ 
ÚPRAVU NA PODLAHY A STENY

Nábytok postavený s fantáziou
Vnútorne a 
vonkajšie podlahy

Vhodné pre podlahy, steny aj schody Ideálne pre miestnosti s vysokou vlhkosťou

Visit our website.
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