
 POPIS  

ISOMAT DECO COLOR sú vysoko kvalitné 
anorganické pigmenty na farbenie cementových 
poterov, mikrocementu, mált a betónu. 

 POUŽITIE   

Pigmenty ISOMAT DECO COLOR sa používajú na 
farbenie mikrocementových poterov DUROCRET-
DECO FLEX a DUROCRET-DECO FINISH. Tiež sa 
môžu použiť na farbenie iných cementových poterov 
a mált, napríklad pre samonivelačné cementové 
potery FLOWCRET. Vhodné pre vnútorné aj 
vonkajšie použitie. 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Forma: práškové pigmenty

Farby: 10 vybraných farieb

Práškové pigmenty na farbenie cementových poterov
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 SPOTREBA   

Použite odporúčané množstvá špecifikované pri 
každej farbe v DECO COLOR SYSTEM, alebo 
zmiešajte toľko 50g balíčkov ako bude potrebné na 
dosiahnutie želanej farby. 

 BALENIE 

250g vedrá ktoré obsahujú päť 50g vreciek 
pigmentu.  

 SKLADOVANIE 

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v 
pôvodnom neotvorenom balení, chránenom pred 
mrazom a vlhkom. 

 POZNÁMKY 

• Odporúčaná aplikačná teplota je medzi +5ºC a 
+30ºC.  

• Zámesová voda a miešacie nástroje musia byť 
úplne čisté, aby sa predišlo zmene odtieňa. 

• Množstvo zámesovej vody musí byť pri každom 
miešaní rovnaké. 

• Finálny odtieň závisí od hrúbky poteru, podkladu a 
okolitých podmienok. 

• Pre dosiahnutie želaného odtieňa, odporúčame 
vždy najskôr vykonať skúšobnú aplikáciu. 

 VÝROBCA 

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. 
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko 
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
web: www.isomat.net
e-mail: info@isomat.net

 APLIKAČNÝ POSTUP   

Pre dosiahnutie lepšieho premiešania, rozpustite 
farebné pigmenty v zámesovej vode ešte pred 
pridaním poteru. Tiež môžete pridať pigmenty až po 
zmiešaní poteru s vodou, ale v takom prípade zmes 
po r i adne p rem ieša j t e , aby sa zab rán i l o 
nerovnomernému sfarbeniu. Pri väčších aplikáciach, 
najprv rozpustite pigment vo vode. Farbite vždy 
poter v bielej farbe, aby sa čo najlahšie získal želaný 
odtieň (najmä v prípade, že ste si zvolili svetlú 
výslednú farbu).  

Pigmenty môžete spolu kombinovať. DUROCRET-
DECO COLOR SYSTEM obsahuje 96 farebných 
kombinácií.  
 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach 
oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. 
Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie 
sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ̌ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania 
týkajúce sa rovnakého produktu. 
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