
Technický list

ISOMAT NATURAL COLORED STONES 

Prírodný, farebný kameň pre kamenný koberec a DUROCRET-
TERRAZZO 

Popis

ISOMAT NATURAL COLORED STONES sa 
používajú na výrobu dekoračných kamenných 
kobercov v kombinácii s transparentným 
jednozložkovým spojivom z polyuretánovej živice 
ISOFLEX-PU 650 alebo VARNISH-PU 1K. Pre 
použitie v interiéry sa odporúča použiť VARNISH-
PU 1K, pretože neobsahuje rozpúšťadlá.
Používa sa tiež spolu s cementovým spojivom 
DUROCRET-TERRAZZO na vysokopevnostné 
dekoratívne podlahové potery s moderným 
terrazzo vzhľadom.

Technické údaje

Farba:   

Veľkosť: 
Špecifická hmotnosť: 

 10 vybraných farieb 

2-4 mm

1.5 kg/l 

Poznámky

• Ďalšie informácie o realizácií dekoračných 
kamenných kobercov s ISOMAT NATURAL 
COLORED STONES nájdete v Technických 
listoch ISOFLEX-PU 650 a VARNISH-PU 1K.

• Ďalšie informácie o realizácií dekoratívnych 
terrazzo podláh nájdete v technickom liste 
DUROCRET-TERRAZZO.

• Upozorňujeme, že farby ISOMAT NATURAL 
COLORED STONES zobrazené v brožúrach 
a na webovej stránke ISOMAT sa môžu líšiť 
od skutočnosti z dôvodu obmedzení tlače a 
rozdielov medzi zobrazovacími zariadeniami. 

• Vzorky produktov sú k dispozícii na 
požiadanie.

Balenie
ISOMAT NATURAL COLORED STONES sa 
dodávajú v 25 kg vreciach.

Farby

01 THASSOS Biela 

02 BIANCO CARRARA Svetlošedá

03 BARDIGLIO Šedá

04 GRIGIO Tmavošedá

05 BOTTICINO Béžová

06 GIALLO SIENA Okrová 

07 ARABESCATO Šedá/červená

08 ROSA Rúžová 

09 MARRONE Červenohnedá

10 VERDE Zelená 
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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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