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• Doporučená aplikační teplota je mezi + 5ºC a 
+ 30ºC.

• Záměsová voda a míchací nástroje musí být 
naprosto čisté, aby se předešlo změně odstínu.

• Množství záměsové vody musí být při každém 
míchání stejné.

• Finální odstín závisí na tloušťce potěru, 
podkladu a okolních podmínek.

• Pro dosažení požadovaného odstínu, 
doporučujeme vždy nejprve provést zkušební 
aplikaci.
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Práškové pigmenty k barvení cementových potěrů

ISOMAT DECO COLOR

Technické informace a pokyny uvedené v tomto datovém listu jsou založeny na znalostech a zkušenostech odboru výzkumu a 
vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací výrobku v praxi. Doporučení a doporučení týkající se použití výrobku 
jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky na místě v průběhu aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto 
zodpovědný za potvrzení, že vybraný produkt je vhodný pro předpokládané použití. Toto vydání technického listu automaticky ruší 
všechny předchozí dokumenty týkající se stejného výrobku.

ISOMAT DECO COLOR jsou vysoce kvalitní 
anorganické pigmenty k barvení cementových 
potěrů, mikrocementy, malt a betonu.

Pigmenty ISOMAT DECO COLOR se používají na 
barvení mikrocementových potěrů DUROCRET- 
DECO FLEX a DUROCRET-DECO FINISH. Také 
se mohou použít k barvení jiných cementových 
potěrů a malt, například pro samonivelační 
cementové potěry FLOWCRET. Vhodné pro vnitřní 
i venkovní použití.

Oblasti použití

Forma:    práškové pigmenty

Barvy:    10 vybraných barev

Pro dosažení lepšího promísení, rozpusťte 
barevné pigmenty v záměsové vodě ještě před 
přidáním potěru. Také můžete přidat pigmenty 
až po smíchání potěru s vodou, ale v takovém 
případě směs pořádně promíchejte, aby se 
zabránilo nerovnoměrnému zbarvení. Při větších 
aplikacích, nejprve rozpusťte pigment ve vodě. 
Barvěte vždy potěr v bílé barvě, aby se co nejlehčí 
získal požadovaný odstín (zejména v případě, že 
jste si zvolili světlou výslednou barvu).

Pigmenty lze spolu kombinovat. DUROCRET-DECO
COLOR SYSTEM obsahuje 96 barevných kombinací.

Návod k použití

Popis

Technická data

Použijte doporučené množství specifikované 
při každé barvě v DECO COLOR SYSTEM, nebo 
smíchejte tolik 50g balíčků jak bude nezbytné k 
dosažení požadované barvy.

250g vědra které obsahují pět 50g kapes 
pigmentu.

12 měsíců od data výroby při skladování v 
původním neotevřeném balení, chráněném 
před mrazem a vlhkem.

Spotřeba

Balení

Doba použitelnosti - skladování

Poznámky

ISOMAT S.A. 
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MAIN OFFICES - FACTORY: 
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, 
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Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 
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Distributor: 
ACARA PRAHA s.r.o.
U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 

Tel.: +420 232 000 888 
www.acara.cz   e-mail: acara@acara.cz

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností Oddělení výzkumu a vývoje naší 
společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací produktu v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití produktu jsou poskytovány 
bez záruky, protože podmínky během aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto odpovědný za výběr výrobku 
vhodného pro zamýšlenou aplikaci. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky ruší předchozí technické listy týkající se 
stejného produktu.
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