
 
Техническа характеристика 

DUROCRET-DECO EPOXY 

 

Три компонентно декоративно, цименто-епоксидно покритие 
върху подове и стени 
 

Описание 
 
DUROCRET-DECO EPOXY е три компонентно 
цименто-епоксидно покритие, за вътрешно и 
външно приложение върху подове и стени, 
притежаващо: 

 Отлични устойчивости на износване и 
механични натоварвания. 

 Устойчивост на химикали за домашна 
употреба. 

 Много добра адхезия към основата. 

 Много добра обработваемост. 

 Гладка крайна повърхност. 

 Специален краен естетически вид.  

 Не е необходимо да се усилва с полимерни 
добавки. 

 Може да се оцветява с цветни пигменти 
ISOMAT DECO COLOR. 

 
Класифицира се като подово покритие тип CT-
C50-F10-AR0,5 според EN 13813.  Притежава 
СЕ маркировка. 

 

Области на приложение 
 
DUROCRET-DECO EPOXY се използва на 
множество различни места, вътрешно и 
външно, като стълбища, подове, стени, басейни 
в жилищни и обществени зони. Подходящ за 
повърхности подложени на тежък трафик, в 
търговски магазини, изложбени центрове, 
хотели и т.н., както и при специални 
конструкции, като вградени мембели, санитарни 
помещения (умивални, душове и т.н.). Особено 
на места при които се изисква естетичен краен 
вид (Средиземноморска архитектура).  

 

Технически характеристики 
 
Вид (А+В):  двукомпонентна 

епоксидна смола  

Вид (С): циментов прах 

Цветове(А+В+С): бял, сив,  

Плътност компонент А:  1,11 ± 0,02 kg/l 

Плътност компонент В:  1,00 ± 0,02 kg/l 

Обемна плътност на   

компонент С:  1,02  0,05 kg/l 

 

Обемна плътност 
(А+В+С): 1,9 ± 0,1 kg/l 

Съотношение на  
смесване (А:В:С): 1:4,24:13,81 w/w 

Живот на сместа:  около 90 мин.  
 при +20ºC 

Минимална температура 
на втвърдяване:  +8ºC 

Следващ слой:  след 24h при +23ºC 

Крайна якост: след 28 дни при +23ºC 

Якост на натиск:  ≥ 50 N/mm
2
  

(EN 13892-2) 

Якост на огъване:  ≥ 10 N/mm
2 

(EN 13892-2) 

Износоустойчивост:  ≤ 50 μm, AR 0,5 
(EN 13892-4, BCA) 

Якост на адхезия:  ≥ 3 N/mm
2
  

(разрушаване на     
бетона) 

Капилярна водна  
абсорбция:     ≤ 0,20 kg·m

-2
·h

-0.5
  

Максимална дебелина  
на полагане:      1 mm за слой 

Реакция на огън:  Euroclass F 

 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е здрава и чиста, без 
замърсявания, прах и т.н. Всички 
несъвършенства, пукнатини, отвори и т.н., 
трябва да се коригират предварително с 
подходящи материали.  
Абсорбиращи повърхности, като бетон, 
циментови замазки, мазилки, гипсокартон се 
грундират предварително с FLEX-PRIMER.  
 
Неабсорбиращи повърхности, като стари 
плочки или мозайки, се грундират 
предварително с ISOMAT SUPERGRUND. 
Също така, може да се използва 
двукомпонентен епоксиден грунд на водна 
основа EPOXYPRIMER-500.   
 
 
 



 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за 
проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и 
предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението 
са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за 
съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи 
същия продукт. | Издание: 03.8.20 

 

 
2. Смесване на DUROCET-DECO EPOXY 
Компоненти А,В и С са пакетирани в 
предварително определено съотношение. 
Съдържанието на компонент А се разбърква 
енергично и се поставя в оригиналната 32 l 
опаковка. Към компонент А се добавя 
компонент В и сместа се разбърква за около 30 
сек. чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). 
Особено важно е сместа да се разбърка добре 
в близост до стените и дъното на опаковката, 
за да се постигне равномерно разпределяне на 
втвърдителя. 
Накрая, при непрекъснато разбъркване (за 
около 3 мин.),  се добавя компонент С, до 
получаване на хомогенна смес. Не се добавя 
вода. 
 
3. Полагане на DUROCET-DECO EPOXY 
Материала се полага върху основата с 
назъбена маламашка. Върху все още пресният 
слой се поставя стъклофибърна армировъчна 
мрежа 160 g/m

2
 и се притиска с гладка 

маламашка за да може да потъне напълно в 
шпакловката.  
Също така за основен армиран слой може да се 
използва DUROCRET-DECO FLEX. 
След 24 часа, повърхността на DUROCET-
DECO EPOXY се грундира с FLEX-PRIMER и се 
полага втори, тънък слой DUROCET-DECO 
EPOXY. В последствие може да се нанесат 
трети и четвърти слой за да се постихне 
желаният естетичен ефект.  
Два, три дни след полагане, и след като 
основата е изсъхнала, се полагат съответните 
защитните лакове. 
 
4. Полагане на лакове: 
Декоративните смеси се защитават чрез 
полагане на полиуретанов лак с разтворители 
VARNISH-PU 2K (гланц или мат) или 
полиуретанов лак на водна основа VARNISH-
PU 2KW (сатен-мат). 
Лакът на водна основа е подходящ за полагане 
на вътрешни, слабо вентилирани помещения, 
тъй като е почти без мирис. 
VARNISH-PU 2K и VARNISH-PU 2KW се полагат 
чрез ролер на два слоя. Вторият слой се полага 
4-24 часа след първият и при условие че той е 
изсъхнал достатъчно Разход: 70-120 g/m

2 
за 

слой.  
 

 
За по-добро разпределяне на лаковете, се 
препоръчва ролера да се потопи изцяло в лака 
за да се напои напълно, да се изцеди в 
подходящ съд и след това да се положи върху 
повърхността. 
Като цяло VARNISH-PU 2K (гланц или сатен) 
потъмнява повърхността. Ако този ефект е 
нежелан и за да се запази първоначалният цвят 
на декоративните покрития, се препоръчва да 
се използва комбинация от два вида лакове, по 
следният начин: 
Първо се полага акрилен лак на водна основа 
VS-W (разреден с вода 1:1) на един слой, с 
разход 150-200 ml/m

2
. 

След 24 часа се полага полиуретанов лак 
VARNISH PU-2K (гланц или сатен) на два слоя. 
Вторият слой се полага 4-24 часа след първият 
и при условие че той е изсъхнал достатъчно.  
Използването на VS-W осигурява защита на 
декоративните циментови покрития от 
потъмняване на повърхността причинена 
VARNISH PU-2K. Също така, употребата на VS-
W, разреден с вода 1:1 и нанесен на един слой 
преди нанасяне на лак на водна основа 
VARNISH PU-2KW, може значително да 
подобри крайният вид на микроциментовата 
повърхност.  

 

Разход 
 
Приблизително 1,2 kg/m

2
/mm дебелина на слоя. 

 

Опаковка 
 
DUROCET-DECO EPOXY се предлага в 
опаковки от 20 kg (А+В+С), в следното 
съотношение по маса: 
Компонент А: 1,05 kg 
Компонент В: 4,45 kg 
Компонент С: 14,5 kg 

 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, на места защитени от 
влага и директна слънчева светлина. 
Препоръчителна температура на съхранение от 
+5°С до +35°С.   
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Забележки 

 
 Температурата по време на полагане 

трябва да е между +5ºC и +30ºC.   

 Продукта съдържа цимент, който реагира с 
водата и образува алкални разтвори, 
поради което се класифицира като 
дразнител.  

 Консултирайте се рисковете при употреба и 
съветите за безопасност написани върху 
опаковка. 

 Времето за работа с епоксидни системи се 
намалява при увеличаване на 
температурата. 
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EN 13813 

EN 13813 CT-C50-F10-AR0,5 
 

Cementitious screed material for use internally 
in buildings 

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

Reaction to fire: F 

Release of corrosive substances: CT 

Water permeability: NPD 

Water vapour permeability: NPD 

Compressive strength: C50 

Flexural strength: F10 

Wear resistance: AR0.5 

Sound insulation: NPD 

Sound absorption: NPD 

Thermal resistance: NPD 

Chemical resistance: NPD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 

Тел.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

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


