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ISOMAT uporablja svoje strokovno 
znanje in izkušnje v razvoju 
gradbenih materialov, ki so tesno 
povezani z arhitekturno tradicijo 
sredozemskega območja, le-ti pa 
predstavljajo sodoben trend 
vračanja k človeku in okolju bolj 
prijaznim prostorom.

Mikrocement ponuja možnosti za 
ustvarjanje minimalističnih, prijetnih 
prostorov, z monolitnim in 
vsestranskim videzom.

Idealen je tako za notranjo, kot tudi 
zunanjo uporabo, v zelo široki paleti 
možnih aplikacij. Uporaba istega 
proizvoda v notranjih prostorih ter na 
prostem estetsko poenoti površine v 
obeh okoljih.

Primeren je tudi za posebne 
konstrukcije, kot so zidane 
postelje, kamini, vgrajene sanitarije 
(umivalniki, kadi, tuši) oz. 
vsepovsod, kjer domišljija ustvari 
inovativne, ročno izdelane rešitve.

moderna 
izbira, 
ki temelji 
na tradiciji
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prednosti 
mikrocementa
� Uniformen, monolitni videz.

� Odpornost proti obrabi.

� Visoka odpornost na staranje.

� Možnost uporabe materialov v 
tankih slojih.

� Odlična obdelovalnost.

� Površina, ki se zlahka čisti.

� Dosegljivost v široki paleti barv.

� Primerno za vsako podlago.

� Hitra vgradnja preko izkušenih rok.

� Primernost za talno ogrevana tla.

� Idealna rešitev za obnovo, saj 
omogoča tankoplastno vgradnjo z 
odličnim oprijemom na vseh 
podlagah.

� Uporablja se v veliko različnih 
primerih (tla, stene, pohištvo, 
kopalnice, kuhinje, v zaprtih 
prostorih in na prostem).

� Popolnoma prilagodljiv, saj ponuja 
izredno široko paleto barv, ter 
možnost, da ustvarite veliko različnih 
želenih končnih efektov.
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DUROCRET
DECO FLEX
Fleksibilen, obarvan 
mikrocementni zaključni 
sloj za tla in stene

Prednosti
� Visoka odpornost na obrus, ter 

mehanska odpornost
� Fleksibilnost in odpornost na krčenje, 

raztezanje in vibracije
� Ni potrebe po dodatnem bogatenju 

zmesi pred zahtevnejšimi uporabami

Široka uporabnost na stenah in tleh

DUROCRET
DECO
Fleksibilen, obarvan 
mikrocementni 
premaz za tla in stene

Prednosti
� Ekonomična rešitev
� Visoka odpornost na obrus in razpoke
� Vodoodbojnost

Barve
Zgornja izdelka sta dobavljiva v enakih 
barvah kot DUROCRET DECO FINISH 
(stran 9). 7

Poraba

Pakiranje
25 kg vreče.

2Cca. 1,5 kg/m /mm
debeline sloja.

Poraba

Pakiranje
25 kg vreče.

2Cca. 1,5 kg/m /mm
debeline sloja.



Pohištvo, nadgrajeno z domišljijo
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DUROCRET
DECO FINISH
Obarvana masa na osnovi 
mikrocementa fine granulacije 
za stene in strope

Prednosti
� Gladka končna površina
� Odlična odpornost na obrus           

in razpoke
� Vodoodbojnost
� Zelo dober oprijem na podlago

Poraba

Pakiranje
25 kg vreče.

2Cca. 1,4 kg/m /mm
debeline sloja.

Bela

Svetlo oker Mocha

Crosus

Siva

Svetlo siva

Pripravljene barve

Barve
Bela varianta se lahko obarva v več 
kot 96 dodatnih tonih, če ji dodamo 
ISOMAT DECO COLOR praškaste 
pigmente. (Vseh 96 barvnih kombinacij 
najdete na straneh 12 in 13.).

* Zgoraj predstavljene barve se lahko deloma 
razlikujejo zaradi tehnologije tiska.             
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Vaš “zaveznik” ob dekoraciji prostorov
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ISOMAT 
DECO COLOR
Pigmenti v prahu

ISOMAT DECO COLOR pigmenti so 
anorganski pigmenti visoke kvalitete, 
ki jih uporabljamo za obarvanje malt 
in betonov. Z njihovo pomočjo lahko 
dobimo mnogo različnih barvnih 
odtenkov. 

Idealni so za obravanje  
DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO in   
DUROCRET-DECO FINISH 
mikrocementnih oblog.

Seveda jih lahko dodamo tudi v 
katere koli druge malte, ki jih želimo 
obarvati, kot npr. ISOMATove 
FLOWCRET samorazlivne mase ali 
druge, ki jih zamešamo na samem 
gradbišču. 

Primerni za notranjo in zunanjo 
uporabo.

Uporabite jih tako, kot se Vam zdi 
najbolje, da ustvarite unikatna 
okolja.

Barve
Dobavljiv v 10 osnovnih odtenkih, 
s pomočjo katerih lahko ob različnih 
razmerjih dobimo 96 različnih 
barvnih kombinacij, ki jih lahko vidite 
na naslednjih dveh straneh.
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Poraba

Pakiranje
250 g plastično vedrce
(5 x 50 g vrečke 
s pigmenti)

Odvisno od 
barvnega tona.



96 večnih barvnih odtenkov

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: Opečno-rdeča, B: Rdeče-rjava, C: Črna, D: Temno rjava, E: Oker, F: Zelena, G: Modra, K: Vijolična, L: Svetlo rjava, M: Oranžna

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

12



BARVNE KODE - 
DOZIRANJE V BELO MALTO
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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

Latinske oznake ob barvah pomenijo 
posamezne barvne odtenke 10 barvnih 
baz, številke poleg njih pa pomenijo 
število 50g vrečk, ki jih potrebujemo 
za določen odtenek končne mešanice. 
Za vseh 96 odtenkov potrebujemo 
največ po 2 različni bazi. 
Npr. za E2-L1 končni barvi odtenek 
rabimo 2 vrečki E (oker) in eno vrečko 
L (svetlo rjave), obe vmešani v 25kg 
bele malte.

Uporaba

Za željen odtenek uporabite naša 
navodila za pripravo 96 barvnih 
odtenkov, oz. posamezne pigmente 
dodajajte po svoji presoji. Za boljše 
mešanje priporočamo, da 
ISOMAT DECO COLOR pigmente pred 
uporabo vmešate v vodo, ki jo boste 
dodali v končno mešanico. 
Predstavljeni barvni odtenki ustrezajo 
mešanicam s 25kg bele verzije 
DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO, 
DUROCRET-DECO FINISH, seveda 
pa lahko uporabite svoje lastne 
kombinacije, svoje lastne kombinacije, 
oz. uporabite katero drugo belo malto. 
Ne priporočamo uporabe nad 10 vrečk 
po 50 g na eno 25 kg mešanico - 
povprašajte ISOMAT-ovo tehnično 
podporo. 
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ΙSOMAT
ACRYL DECO 
Akrilni, dekorativen zaključni 
sloj za tla in stene 
v pastozni obliki

Prednosti
� Fleksibilnost in trajnost, odpornost 

na krčenje/ekspanzijo ter vibracije
� Visoka odpornost na obrus in 

pokanje
� Dobra oprijemljivost na podlago
� Unikaten estetski izgled

Poraba

Pakiranje
5 & 15 kg plastična vedra.

Cca. 1,  kg/m /mm 27
debeline sloja.

Barve
Dobavljiv v beli barvi in dodatnih 260 
izbranih odtenkih s pomočjo mešalnic 
ISOMAT COLOR SYSTEM. 

15



Uporabite efekt, ki najbolj ustreza vašim estetskim pričakovanjem 
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Odvisno od doseženega končnega 
efekta nam mikrocementne mase 
zagotavljajo unikaten podpis vsakemu 
projektu, ki na lep način poudarja 
kvaliteto talnih in stenskih zaključnih 
slojev. 
Material je “prijazen za uporabo”, 
enostavno oblikovan v unikatne 
kombinacije tekstur, vzorcev in barv, 
ki nam ponujajo enkratno eleganco. 
Vizualni izgled mikrocementnih mas 
lahko popolnoma prilagodite Vašim 
pričakovanjem, saj lahko prav Vi 
izbirate barvne kombinacije in 
zaključne efekte, ter si s tem zagotovite 
željen učinek. Tako lahko na primer v 
kopalnici po Vaših željah oblikujete 
posebne stile, mikrocementne mase 
kombinirate z barvnimi ploščicami in 
raznimi vzorci, drugič spet simulirate 
efekte kamna, stekla ali lesa. 
Kljub vsemu materiali pričakujejo, da jih 
bo obdelala izkušena roka z občutkom. 
ISOMAT Vam lahko priporoči izvajalce, 
ki so izobraženi in izkušeni v delu s 
tovrstnimi materiali, ter Vam na ta način 
zagotovimo kvaliteten izdelek.

kreirajte 
unikatna 
življenjska okolja
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Podlaga mora biti brez prašnih in ostalih 
prostih delcev.
Vse nepravilnosti, kot so razpoke, 
odmiki itd. morajo biti pravilno sanirane. 
Na vpojnih podlagah kot npr. beton, 
ometi, mavčne plošče, moramo pred 
nanosom mikrocemente mase podlago 
premazati z osnovnim premazom 
UNI-PRIMER. 
S pomočjo izdelka 
ISOMAT SUPERGRUND priporočamo 
pripravo tudi nevpojnih površin, kot so 
npr. sloji mozaika ali starih ploščic. 
Po cca. 2-3 urah lahko preko 
posušenega osnovnega sloja začnemo 
z nanosom posameznih slojev 
mikrocementa, seveda ob upoštevanju 
vremenskih vplivov. 
Na zahtevnih podlagah, kot so npr. 
polirani marmorji, priporočamo brušenje 
podlage in nanos epoksidnega 
osnovnega sloja EPOXYPRIMER-W, 
na katerega zatem posipamo kremenov 
pesek. Naslednji sloj mikrocementa 
nanašamo čez 24 ur, ko se osnovni 
sloj popolnoma osuši. 

priprava 
podlage
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Poraba

Pakiranje
1 kg, 5 kg & 20 kg.

2100-200 g/m .

UNI-PRIMER

Poraba

Pakiranje
10 kg (Α+Β).

2200-300 g/m .

EPOXYPRIMER-W

Poraba

Pakiranje
5 kg & 20 kg.

2100-200 g/m .

ISOMAT SUPERGRUND
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10 cm

118

114

1-2. DUROCRET-DECO FLEX 
dodajamo v vodo ob mešanju, dokler 
mešanica ne dobi željene 
obdelovalnosti.
3. Material nanašamo z 10 mm 
nazobčano gladilko. 

24-5. Armatura (160 g/m ) se vtre v 
naneseno površino 
DUROCRET-DECO FLEX-a. Zatem jo 
izravnamo in vtopimo z ravnim delom 
gladilke, da površina postane lepo 
gladka. 
6. Po 24 urah površino 
DUROCRET-DECO FLEX-a 
pripravimo za nadaljnje sloje z 
akrilnim prajmerjem UNI-PRIMER.
7-8. Ko je osnovni premaz še svež, 
nanesemo DUROCRET-DECO FLEX 
ali DUROCRET-DECO FINISH (sveže 
na sveže) v tankem sloju cca. 1,5 mm 
v preferirani barvi, da dosežete željen 
efekt mikrocementne mase. 
9-10. Čez naslednjih 24 ur površino 
nežno pobrusimo, da postane še bolj 
gladka. 
11. Sledi čiščenje površine s sesalcem.
12. Čez dva dni, ko je površina 
popolnoma osušena, jo lahko 
premažete z zaščitnimi premazi, ki ji 
zatem še poudarijo željen zaključni 
efekt.

hitra in 
enostavna 
uporaba
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Idealna rešitev za vlažne prostore
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vodotesnost 
in zaščita
Dva do tri dni po nanosu zadnjega 
sloja, ter ko je končna površina 
popolnoma osušena, jo lahko 
zaščitimo z dvo-komponentnim, 
transparentnim poliuretanskim 
premazom VARNISH-PU 2K (gloss ali 
mat). Uporabite lahko tudi dvo-
komponenten, transparenten 
poliuretanski premaz na vodni osnovi 
VARNISH-PU 2KW.
Oba premaza nanašamo v dveh slojih. 
Drugi sloj nanesemo 4-24 ur po prvem 
sloju, oz. ko se prvi osuši. Za boljši 
oprijem premaza priporočamo, da 
namočen valjček pred nanosom dobro 
odcedimo in šele zatem povaljčkamo 
po podlagi. 
VARNISH-PU 2K ponavadi nekoliko 
zatemni površino. Če to ni zaželjeno, 
kot vmesni sloj uporabite akrilno-vodno 
impregnacijo VS-W v enem sloju, ter 
šele zatem čez 24 ur VARNISH-PU 2K.

Poraba

Pakiranje
(Α+Β) 1 kg & 5 kg.

2100-200 g/m .

VARNISH-PU 2K 
Gloss & Mat
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Poraba

VS-W

Pakiranje
1 lit, 5 lit & 20 lit.

2150-200 ml/m .

Poraba

Pakiranje
(Α+Β) 1 kg & 5 kg.

2100-200 g/m .

VARNISH-PU 2KW 



080 8778

TEHNIČNA PODPORA

Od ponedeljka do petka
8:00-16:00

CERTIFICIRANO PODJETJE�

Obiščite naše web strani.

SLOVENIJA
Cesta na stadion 1a
Si-9250 Gornja Radgona
Τ +38 6 (0)2 564 1000, F +38 6 (0)2 564 1003

ISOMAT gradbeni materiali d.o.o.
ΒUILDING CHEMICALS & MORTARS
www.isomat.co.si
info@isomat.co.si

Mikrocementni izdelki so se skozi leta 
kontinuirano razvijali in prevzemali poglavitno 
vlogo v moderni gradnji na področju 
Sredozemlja. 

Prav zato je ISOMAT razvil celotno linijo 
dekorativnih izdelkov, z željo, da ponudi celotne 
rešitve tudi najbolj zahtevnim uporabnikom.

ISOMATovi mikrocementni proizvodi nudijo 
trajne, visoko estetske, investitorju prilagojene 
rešitve, izredno vodotesnost, obenem pa tudi 
visoko odpornost na zunanje vplive, odpornost 
na praskanje tal in sten. 

Tovrstni izdelki so zaželjeni v mnogih prostorih, 
kot so kuhinje, kopalnice, v primerih obdelave 
pohištva in drugih dekorativnih prostorov, saj jih 
zelo enostavno čistimo, obenem pa prostor 
ohranjamo unikaten.  
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