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MODERNÉ RIEŠENIE 
ZALOŽENÉ NA TRADÍCIIMIKRO

CEMENTOVÉ
POTERY
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ISOMAT využil svoje odborné 
znalosti a skúsenosti k vytvoreniu 
stavebného materiálu, ktorý je úzko 
previazaný so Stredomorskou 
architektonickou tradíciou a zároveň 
reprezentuje moderný trend návratu 
k stavbám s ľudským charakterom a 
s ohľadom na životné prostredie. 

Mikrocementové potery ponúkaju 
možnosť vytvoriť originálne a 
príjemné priestory s monolitickým, 
univerzálnym vzhľadom.

Mikrocement ma širokú škálu 
použitia v interiéroch aj exteriéroch, 
čím esteticky zjednocuje vnútorné a 
vonkajšie priestory.

Je vhodný pre špeciálne projekty 
ako sú vstavané postele, krby, 
umývadla, vstavané sanitárne vane 
a sprchy ako aj pre kreatívne a 
inovatívne riešenia či aplikácie 
imitujúce ručnú výrobu. 

moderné 
riešenie 
založené 
na tradícii
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výhody 
mikrocementu
� Jednotný monolitický vzhľad.

� Odolnosť proti oteru.

� Dlhodobá životnosť.

� Nízka aplikačná hrúbka.

� Vynikajúca spracovateľnosť.

� Ľahko čistiteľný povrch.

� Dostupnosť v širokej škále farieb.

� Vhodný na všetky typy podkladov.

� Rýchla aplikácia (skúsenými a 
špecializovanými realizátormi).

� Použiteľný na podlahy s podlahovým 
kúrením. 

� Ideálne riešenie pre renovácie 
(aplikuje sa v tenkých vrstvách a 
má výbornú priľnavosť na všetky 
podklady).

� Všestranné použitie (na podlahy, 
steny, nábytok, kúpeľne, kuchyne) 
vo vnútri aj vonku.

� Úplne prispôsobiteľné riešenie so 
širokou škálou zakončovacích 
povrchových efektov.
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DUROCRET
DECO FLEX
Farebný, flexibilný mikrocementový 
poter na podlahu a steny

Výhody
� Vysoká mechanická odolnosť a 

odolnosť proti oteru
� Ohybnosť a odolnosť pri zmršťovaní, 

rozťahovaní a vibráciach
� Nepotrebuje zosiľnenie prídavnými 

nátermi
� Vynikajúca spracovateľnosť

Jednotné použitie na podlahu a steny 

DUROCRET 
DECO EPOXY
Farebný cemento-epoxidový, 
dekoratívny poter na podlahu a 
steny
Výhody
�Vynikajúca odolnosť voči oderu a 
mechanickému zaťaženiu.
�O dolnosť voči chemikáliám 
�Veľmi silná priľnavosť k podkladu 
�Vynikajúca spracovateľnosť
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Farby:

Spotreba

Balenie
20 kg.

2Približne 1,2 kg/m /mm 
hrubú vrstvu.

Spotreba

Balenie
25 kg mechy.

2Približne 1,5 kg/m /mm
hrubú vrstvu.

Biela Šedá

Biela ŠedáSvetlošedá

Farby



Kreatívne vytvorený vstavaný nábytok
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DUROCRET
DECO FINISH
Farebný, jemnozrnmý 
mikrocementový poter 
na podlahu a steny

Výhody
� Zanecháva hladký povrch
� Výborná mechanická odolnosť a 

odolnosť proti oteru
� Vodoodpudivosť
� Vysoká priľnavosť k podkladu
� Vynikajúca spracovateľnosť

Spotreba

Balenie
25 kg mechy.

Približne
hrubú vrstvu.

2 1,4 kg/m /mm

Biela ŠedáSvetlošedá

Dostupné farby

Ďalšie farby
Biela farba sa môže farbiť práškovými 
pigmentami ISOMAT DECO COLOR, 
čím je možné dosiahnuť množstvo 
ďalších farebných odtieňov. 
(Prezrite si našich 96 odporúčaných 
odtieňov na str. 12-13).

* Výsladná farba aplikácie sa môže jemne líšiť od
farieb uvedených v brožúre kvôli efektu potlače.
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Váš “spojenec” v dekorácii
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ISOMAT 
DECO COLOR
Práškové pigmenty

ISOMAT DECO COLOR sú vysoko 
kvalitné anorganické pigmenty 
používané na farbenie cementových 
stierok. Poskytujú rozličné farebné 
odtiene. 

Vhodné na farbenie 
mikrocementových poterov 
DUROCRET-DECO FLEX a 
DUROCRET-DECO FINISH.

Vhodný pre použitie v interiéri aj 
exteriéri. 

Spracujte ich vašim ob úbeným 
spôsobom a vytvorte jedine né 
priestory.

ľ
č

Farby
Je dostupný v 10 základných farbách, 
ktorých vhodnou kombináciou môžete 
docieliť celý rad rozličných farebných 
odtieňov. (Na nasledujúcej dvojstrane 
je uvedených 96 odporúčaných 
odtieňov).
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Spotreba

Balenie
250 g plastové vedrá 
(5 x 50 g vrecká pigmentu).

V závislosti od farby.



96 nadčasových farebných odtieňov

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: Tehlová červená, B: Červenohnedá, C: Čierna, D: Tmavohnedá, E: Okrová, F: Zelená, G: Modrá, K: Purpurová, L: Svetlohnedá, M: Oranžová

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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KÓDOVANIE FARIEB A DÁVKOVANIE 
DO BIELEHO ZÁKLADU 

* 
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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

Rímske písmená použité v kódoch 
farieb zodpovedajú 10 farebným 
bázam a ísla ved a nich zodpovedajú 
po tu 50 g vreciek potrebných pre 
dosiahnutie konkrétnej farby. 
Pre namiešanie 96 odtieňov sa 
používajú jedna alebo dve farebné 
bázy. Napríklad pre dosiahnutie 
farebného odtieňu E2-L1, budeme 
potrebovať dve vrecká E (okrovej) a 
jedno vrecko L (svetlohnedej) na 
každých 25 kg bieleho základu. 

č ľ
č

Spotreba

Pre dosiahnutie lepšieho premiešania, 
rozpustite farebné pigmenty ISOMAT 
DECO COLOR v zámesovej vode ešte 
pred pridaním poteru. Odporúča sa 
používať dávkovanie uvedené u 96 
odporúčaných farebných odtieňov. 
V prípade, že pri miešaní farby je 
potreba použiť viac ako desať 50 g 
vreciek, kontaktujte prosím oddelenie 
technickej podpory ISOMATu. 
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ΙSOMAT
ACRYL DECO 
Dekoratívny akrylový 
náter na podlahu a steny

Výhody
� Vysoká odolnosť proti oteru a 

praskaniu
� Ohybnosť a odolnosť pri zmršťovaní, 

rozťahovaní a vibráciach
� Vysoká priľnavosť k podkladu
� Vynikajúca spracovateľnosť
� Jedinečný estetický výsledok

Spotreba

Balenie
5 a 15 kg 
plastové vedrá.

Približne 1,  kg/m /mm
hrubú vrstvu.

27

Farby
Je dostupný v bielej farbe,  ktorá sa 
dá tónovať do širokej škály ďalších 
farieb pomocou ISOMAT COLOR 
SYSTEM.
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Aplikujte taký povrchový efekt ktorý najlepšie spĺňa vaše estetické kritéria
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V závislosti na použitej povrchovej 
úprave mikrocementového poteru 
zaručíte, že každá aplikácia zanechá 
svoj jedinečný podpis, ktorý zvýrazní 
jej kvalitu.
Mikrocement je poddajný a ľahko 
tvarovateľný do jedinečných 
kombinácií textúr, vzorov a farieb, 
ktoré vytvoria ojedinelú eleganciu. 
Výsledný vzhľad mikrocementu 
môžete úplne prispôsobiť podľa vašej 
chuti. Vysoko osobitý estetický 
výsledok dosiahnete ľubovoľnou 
kombináciou farieb a povrchovej 
úpravy. 
Pod vedením vašej fantázie a 
osobného vkusu vytvoríte osobitý štýl 
(napr. v kúpeľni) kombináciou 
mikrocementu s obkladom v rôznych 
farebných vzoroch s kamennými 
alebo dekoratívnymi prvkami (ako 
sklo, štrk alebo drevo).
Avšak, najdôležitejší krok k 
vynikajúcemu výsledku (vizuálne i 
funkčne) je najatie špecializovaného a 
spoľahlivého realizátora. Jedná sa o 
aplikáciu, ktorá vyžaduje určitú 
techniku a skúsenosti, ktoré nie všetci 
realizátori majú.
ISOMAT vám môže odporučiť 
trénovaných realizátorov, ktorí 
zabezpečia vysoko-kvalitný výsledok. 

vytvorte 
jedinečné 
obývacie priestory
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príprava 
podkladu

Spotreba

Balenie
1 kg, 5 kg a 20 kg.

100-200 g/m .2

UNI-PRIMER
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Spotreba

Balenie
5 kg a 20 kg.

100-200 g/m .2

ISOMAT SUPERGRUND

Podklad musí byť vyčistený od prachu, 
mastnoty a uvoľnených častíc. Všetky 
prípadné nedostatky ako trhliny, 
medzery atď. sa musia riadne opraviť. Na 
nasiakavé podklady (ako murivo, betón, 
sadrokartón alebo omietka) je potrebné 
použiť akrylovú penetráciu UNI-PRIMER 
pred aplikáciou mikrocementového 
poteru.
Na nenasiakavé podklady (ako stará 
dlažba) sa odporúča použiť adhézny 
mostík ISOMAT SUPERGRUND.
Mikrocement sa môže nanášať po 2-3 
hodinách v závislosti od poveternostných 
podmienok a za predpokladu, že 
penetračná vrstva úplne zaschla.
Na náročných podkladoch (ako napr. 
leštený mramor, sklo) je nutné dôkladne 
trieť povrch podkladu, napenetrovať ho 
epoxidovým náterom EPOXYPRIMER 
500 a rozprášiť po ňom vrstvu 
kremičitého piesku.
V tomto prípade sa môže mikrocement 
aplikovať po 24 hodinách za 
predpokladu, že penetračná vrstva úplne 
zaschla.

Spotreba

Balenie
4 & 10 kg (Α+Β).

200-300 g/m .2

EPOXYPRIMER 500
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10 cm

118

114

rýchla 
a jednoduchá 
aplikácia
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1-2. DUROCRET-DECO FLEX sa 
počas stáleho miešania pridáva 
do vody až kým zmes nezíska 
požadovanú spracovateľnosť.
3. Material sa nanáša 10 mm 
ozubeným hladidlom.
4-5. Sklotextílna sieťka (160 g/m2) 
sa umiestni na povrch 
DUROCRET-DECO FLEX. Sieťka 
sa potom zapustí do poteru 
pomocou hladkého okraja 
ozubeného hladidla až do úplného 
vyhladenia.
 6 .  Po 24 hodinách sa vytvrdený a 
zaschnutý poter DUROCRET-
DECO FLEX napenetruje 

UNI-akrylovou penetráciou 
PRIMER.

7-8. Dokiaľ je ešte penetrácia 
čerstvá (nezaschnutá) sa aplikuje 
DUROCRET-DECO FLEX alebo 
DUROCRET-DECO FINISH v 
tenkej vrstve (2-3 mm) na 
dotvorenie želeného finálneho 
vzhľadu mikrocementového 
poteru. 
9-10. Po ďalších 24 hodinách sa 
povrch poteru zľahka prebrúsi aby 
bol jeho povrch hladký.

11. Potom sa dôkladne vyčistí 
vysoko-savým vysávačom.
12. Dva až tri dni po aplikácii za 
predpokladu, že povrch úplne 
zaschol sa môže poter pretrieť 
ochrannými lakmi, ktoré poskytnú 
mikrocementovému systému 
žiadanú ochranu.



Ideálny pre priestory s vysokou vlhkosťou
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hydroizolácia 
a ochrana
Dva až tri dni po aplikácii za 
predpokladu, že povrch úplne zaschol 
sa môže poter ochrániť 2-zložkovým, 
transparentným, polyuretánovým 
lakom VARNISH-PU 2K (v lesklom a 
saténovom prevedení) alebo 
2-zložkovým, transparentným, 
polyuretánovým lakom na vodnej 
báze VARNISH-PU 2KW.
Obidva laky sa aplikujú v minimálne 
dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa 
aplikuje 4-24 hodín po aplikácii prvej 
vrstvy, keď tá už zaschla.

Pre lepší rozptyl laku sa odporúča aby 
sa valec po namočení do laku nechal 
najprv odkvapkať do nádoby pred 
natieraním na povrch.

VARNISH-PU 2K spravidla stmavuje 
povrch podkladu. Pre aplikácie kde je 
efekt stmavenia podkladu nežiadúci, 
sa odporúča impregnovať podklad 
akrylovou penetráciou na vodnej báze 
VS-W v jednej vrstve. VARNISH-PU 
2K sa aplikuje 24 hodín potom.

Spotreba

Balenie
(Α+Β) 1 kg & 5 kg.

100-200 g/m2 .

VARNISH-PU 2K 
Lesklý a Saténový

VS-W

Balenie
1 lit, 5 lit & 20 lit.

Spotreba
150-200 ml/m2 .

Spotreba

Balenie
(Α+Β) 1 kg & 5 kg.

100-200 g/m2 .

VARNISH-PU 2KW 



Mikrocement, ktorý je hlboko zakorenený v 
stredomorskej architektúre sa postupne vyvíjal 
do vedúcej úlohy v modernej výstavbe. 

To je dôvod prečo ISOMAT vyvinul kompletný 
rad dekoratívných poterov, ktorých cieľom je 
poskytovať riešenia aj pre tie najnáročnejšie 
aplikácie. 

Mikrocementové potery od ISOMATu ponúkajú 
nadčasové, vysoko estetické, prispôsobiteľné, 
dokonalo hydroizolujúce a vysoko odolné (proti 
poškrabaniu, oderu, atď.) podlahy a steny. 

Používajú sa v širokej škále aplikácií ako sú 
kuchyne, kúpeľne, nábytky, dekoratívne prvky, 
atď., pretože sú veľmi ľahko čistiteľné a 
dodávajú priestoru jedinečnú eleganciu. 

CERITFIKOVANÝ VÝROBCA
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CENTRÁLA, SOLÚN, GRÉCKO
17. km Solún - Cesta Ag. Athanasios
P.O.BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios 

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA
www.isomat.sk 
isomat@isomat.sk
ΤEL: +421 901 712 668




