
Technický list

DUROCRET-DECO EPOXY 
3-zložkový dekoratívny cemento-epoxidový poter na podlahy a 
steny

Popis produktu 

DUROCRET-DECO EPOXY je 3-zložkový 
cemento-epoxidový produkt vhodný pre 
vnútorné i vonkajšie použitie na podlahách a 
stenách. Výhody:

 Vynikajúca odolnosť voči oderu a
mechanickému zaťaženiu.

 Odolnosť voči domácim chemikáliám.
 Veľmi silná priľnavosť k podkladu.
 Veľmi dobrá spracovateľnosť.
 Hladký finálny povrch.
 Výnimočný estetický výsledok.
 Nie je potrebná výstuž s prídavnými

živicami.

Je klasifikovaný ako CT-C50-F10-AR0,5 
podlahový náter podľa Standard EN 13813. 

Oblasti použitia 

DUROCRET-DECO EPOXY sa používa na 
veľké množstvo vnútorných a vonkajších 
aplikácií, ako sú schody, podlahy, steny, 
bazény v obytných a verejných priestoroch. Je 
vhodný aj pre povrchy a plochy po ktorých 
chodí veľa ľudí ako sú nákupné centrá, 
predajne, výstavyska, reštaurácie, hotely atď. 
Je vhodný aj pre špeciálne konštrukcie, ako je 
vstavaný nábytok, sanita (umývadlá, sprchy 
atď.). Má vysoko estetický dizajn v rôznych 
aplikáciach.

Technické údaje 

Chemická báza (Α+Β): 2-zložková    
epoxidová živica
cementový prášokChemická báza (C): 

Farba (Α+Β+C):  biela, šedá
Hustota zložky A:            1.11 ± 0.02  kg/l 

Hustota zložky B:            1.00 ± 0.02  kg/l 

Hustota zložky C:  1.02 ± 0.05  kg/l 

Objemová hustota 
(Α+Β+C): 

Pomer miešania 

1.9 ± 0.1 kg/l 

1:4.24: 3.81 

hmotnostne (Α:Β:C): 

Spracovateľnosť: okolo 90 min. pri 
teplote +20ºC 

Minimálna   

teplota tvrdnutia:   

Pretieranie: 

Konečná sila: 

Tlaková sila: 

po 24h pri +23ºC 

po 28 dňoch 

pri +23ºC 

≥ 50 Ν/mm2  
(EN 13892-2) 

≥ 10 Ν/mm2  Ohybová pevnosť: 
(EN 13892-2)  

Odolnosť proti oderu:     ≤ 50 μm, AR 0.5 
(ΕΝ 13892-4, BCA) 

Priľnavosť: > 3 Ν/mm2 (lámanie 
betónu) 

≤ 0.20 kg·m-2·h-0,5  

Kapilárna
absorpcia vody: 
(ΕΝ 13057) 

Maximálna hrúbka 
aplikácie:                3 mm/vrstva 

Reakcia na oheň:     Euroclass F 

Návod na použitie

1. Príprava podkladu
Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, 
sypkých materiálov atď. Akékoľvek chyby v 
podklade, ako sú praskliny, dutiny atď. musia 
byť opravené vhodnými materiálmi.

Savé povrchy, ako je betón, malta, omietka, 
sadrokartón je potrebné natrieť penetráciou 
FLEX-PRIMER. Nesavé povrchy, ako je stará 
dlažba alebo mozaika, treba natrieť 
špeciálnym adhézným mostíkom ISOMAT 
SUPERGRUND. Alternatívne sa môže použiť 
dvojzložková epoxidová penetrácia 
EPOXYPRIMER-500 na vodnej báze.

+8ºC



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
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

2. Miešanie  DUROCRET-DECO EPOXY
Zložky A, B a C sú zabalené v 
preddefinovanom hmotnostnom pomere. 
Poriadne pretrepte nádobu obsahujúcu zložku 
A a potom ju vlejte do  pôvodného balenia s 
objemom 32 l. Potom nalejte celú zložku B do 
zložky A. Miešajte  obidve zložky aspoň 30 
sekúnd pomocou miešadla pri nízkych 
otáčkach (300 otáčok za minútu). Dbajte na 
dôkladné premiešanie pri stranách a  na dne 
nádoby aby ste získali homogénnu zmes. 
Nakoniec pridajte zložku C a miešajte pri 
nízkych otáčkach až do úplného vyhladenia 
(približne 3 minúty). Nepridávajte vodu.

3. Aplikácia DUROCRET-DECO EPOXY
Naneste materiál na podklad pomocou 
ozubeného hladidla. Umiestnite sklotextílnu 
sieťku (160 g/m2) na nanesenú vstvu 
DUROCRET-DECO EPOXY a potom 
pomocou hladkej strany ozubeného hladidla 
vytvorte čo najrovnejší povrch. Alternatívne 
môžete ako základovú vrstvu  použiť 
DUROCRET-DECO FLEX. Po 24 hodinách 
naneste na vytvrdnutý povrch penetráciu 
FLEX-PRIMER a potom naneste druhú, tenkú 
(~ 1 mm) vrstvu DUROCRET-DECO EPOXY. 
V prípade potreby sa môže použiť tretia alebo 
viac vrstiev, aby sa dosiahol požadovaný 
estetický výsledok. 2-3 dni po aplikácii a za 
predpokladu, že povrch vyschol, naneste 
ochranný lak.

4. Aplikácia ochranného laku
Výsledný povrch je potrebné ochrániť 
nanesením polyuretánového laku VARNISH-
PU 2K (lesklý alebo saténový) alebo 
polyuretánového laku na vodnej báze 
VARNISH-PU 2KW (saténový-matný). 
VARNISH-PU 2KW na vodnej báze je ideálny 
pre použitie v interiéry resp. v nedostatočne 
vetraných priestoroch, pretože je prakticky 
bez zápachu.
VARNISH-PU 2K a VARNISH-PU 2KW sa 
nanášajú valčekom v dvoch (steny) alebo 
troch (podlahy) vrstvách. Každá následujúca 
vrstva sa aplikuje 4-24 hodín po prvej za 
predpokladu, že bola dostatočne vysušená. 
Spotreba: 100 g/m2 na vrstvu.

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 

Približne. 1,2 kg/m2/vrstvu 

Balenie

DUROCRET-DECO EPOXY je k dispozícii v  
20 kg (Α + Β + C) balení v nasledujúcich 
pomeroch miešania:
Zložka Α:  1.05 kg.
Zložka B:  4.45 kg.
Zložka C:  14.5 kg. 

Skladovanie 

12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých 
nádobách a vreciach, skladovaných v 
chladných a suchých priestoroch chránených 
pred vlhkosťou a slnkom. Odporúčaná 
skladovacia teplota: +5°C až +35°C.



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
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Poznámky 

 Teplota počas aplikácie: +5ºC do +30ºC.

 Výrobok obsahuje cement a reaguje s 
vodou, pričom vzniká alkalický roztok. 
Klasifikovaný ako dráždivý.

 Prečítajte si pokyny na bezpečné použitie 
uvedené na obale.

 Doba spracovania epoxidových systémov 
sa znižuje pri zvyšovaní teploty.

Prchavé organické látky (VOCs)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II 
tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC 
pre podkategóriu l, typ WB 200 g / l (2010) pre 
hotový výrobok.

Výrobok DUROCRET DECO EPOXY pro 
použití obsahuje maximálne 200 g / l VOC.
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EN 13813 

EN 13813 CT-C50-F10-AR0,5 

Cementový podkladový materiál pre vnútorné 
použitie v budovách

DoP No.: DUROCRET-DECO EPOXY/1273-01 

Reakcia na oheň: F

Uvoľňovanie žieravých látok: CT

Priepustnosť vody: NPD

Priepustnosť vodných pár: NPD

Pevnosť v tlaku: C50

Pevnosť v ohybe: F10

Odolnosť proti opotrebeniu: AR0.5

Zvuková izolácia: NPD

Zvuková absorpcia: NPD

Tepelný odpor: NPD

Chemická odolnosť: NPD

ISOMAT A.B.E.E. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
Thessaloniki: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios 
P.O. Box 1043, 570 03 Ag. Athanasios 
Tel.: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Athens: 57th km Athens - Lamia Highway, 320 11 Oinofyta 
Tel.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

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