
Technický list

ISOMAT DECO-COLOR 

Práškové pigmenty na farbenie cementových stierok
       Popis

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR sú 
vysokokvalitné anorganické pigmenty, používané 
na farbenie mált, betónu, mikrocementových 
stierok a pod.

      Oblasť použitia

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR sa používajú v 
kombinácii s mikrocementovými stierkami 
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX a 
DUROCRET-DECO FINISH.
Môžu byť tiež pridané do akejkoľvek inej 
cementovej, sypkej zmesi (napríklad 
samonivelačné potery ISOMAT FLOWCRET, 
omietky MARMOCRET-PLUS) alebo živicovo-
cementovej malty (napríklad DUROCRET-DECO 
EPOXY, DUROFLOOR-PUC MF6)
Sú vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Forma:

Farby:

pigment vo forme prášku
10 vybraných farieb:    
Tehlovo červená (A) 
Červeno-hnedá (Β) 
Čierna (C)
Tmavohnedá (D) 
Okrová (E)        
Zelená (F)         
Fialová (K) 
Svetlohnedá (L) 
Oranžová (M) 
Egejská modrá (N)

Aplikačný postup

Pre lepšie premiešanie by sa mal pigment rozpustiť 
v zámesovej vode pred pridaným sypkej zmesi. 
Pigment je možné pridať aj po zmiešaní sypkej 
zmesi s vodou. V takom prípade je potrebné zmes 
dôkladne premiešať, aby sa zabezpečila farebná 
konzistencia v celej zmesi.
Pre živicovo-cementové malty si pozrite príslušné 
technické listy konkrétnych produktov.
Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR je možné  
navzájom kombinovať, čo umožňuje vytvorenie 
širokej škály farieb. Naše odporúčané farebné 
odtiene nájdete vo vzorkovníku farieb v 
marketingovej brožúre Mikrocementové stierky a 
na webovej stránke príslušných produktov. 

     Spotreba

Odporúča sa buď dodržať dávkovanie pre naše 
odporúčané odtiene alebo pridať maximálne 
10x50g vrecúšok na 25 kg balenie DUROCRET-
DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-
DECO FINISH.

     Balenie

250 g plastové nádoby, ktoré obsahujú 5 x 50 g 
vrecúšok pigmentu.

 Skladovanie

5 rokov od dátumu výroby pri skladovaní v 
pôvodných neotvorených nádobách, na miestach 
chránených pred vlhkosťou a mrazom.

Poznámky

• Teplota počas aplikácie by mala byť medzi
+5ºC až +30ºC.

• Nástroje na miešanie a zámesová voda musia
byť úplne čisté aby nedošlo k zmene farby.

• Množstvo zámesovej vody musí byť pri každom
miešaní rovnaké.

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

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

• Farbite vždy zmes v bielej farbe, aby sa čo
najľahšie získal želaný odtieň (najmä v prípade,
že ste si zvolili svetlú výslednú farbu).

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.
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