
         
 

 

 

Τερληθό Φπιιάδην 

FLOWCRET 3-30 EXPRESS 

Τασείαρ πήξηρ, πηηινούσο, αςηοεπιπεδούμενο ηζιμενηοκονίαμα 
εξομάλςνζηρ δαπέδων  
 
 

Ιδιόηηηερ 
 
Ταρύπεθην, απηνεπηπεδνύκελν ηζηκεληνθνλίακα 
εμνκάιπλζεο δαπέδσλ, εληζρπκέλν κε εηδηθά 
πνιπκεξή ζπζηαηηθά (ξεηίλεο). Φαξαθηεξίδεηαη από 
πςειέο αληνρέο, πνιύ θαιή πξόζθπζε κε ην 
ππόζηξσκα, άξηζηε εξγαζηκόηεηα, ηαρεία 
ζθιήξπλζε θαη ζηέγλσκα θαη ρακειή ζπξξίθλσζε. 
Γίλεη κία ιεία, επίπεδε θαη αλζεθηηθή ηειηθή 
επηθάλεηα έηνηκε λα δερζεί ζε ζύληνκν ρξνληθό 
δηάζηεκα επηθάιπςε. Καηάιιειν γηα εθαξκνγέο 
πάρνπο 3-30 mm. 
Καηαηάζζεηαη σο CT-C30-F7-AR0,5 ζύκθσλα κε 
ην πξόηππν ΔΝ 13813. 
 

Πεδία εθαπμογήρ 
 

 Δπηπέδσζε θαη εμνκάιπλζε επηθαλεηώλ από 

ζθπξόδεκα, ηζηκεληνθνλία, κσζατθό, θεξακηθά 
πιαθίδηα θιπ., πνπ πξόθεηηαη λα επηζηξσζνύλ κε 
πιαθάθηα, κνθέηα, πιαζηηθό δάπεδν, μύιηλν 
δάπεδν, κάξκαξα, θπζηθνύο ιίζνπο, θιπ.  

 Τειηθή επίζηξσζε γηα δάπεδα ππνγείσλ, 
παηαξηώλ, νηθηαθώλ απνζεθώλ θιπ. 

 Καηάιιειν γηα δάπεδα κε ελδνδαπέδηα 
ζέξκαλζε. 

 Ιδαληθό γηα εθαξκνγέο όπνπ απαηηείηαη ηαρύηεηα 
εξγαζηώλ ιόγσ ηεο γξήγνξεο ζθιήξπλζήο ηνπ.  

 Καηάιιειν γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο 
                                                               

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά 
 
Μνξθή:  ηζηκεληνεηδήο θνλία 

Απόρξσζε: γθξη  

Απαίηεζε ζε λεξό:  5,75-6,0 l/ζαθί 25 kg 

Φαηλόκελν βάξνο  

μεξνύ θνληάκαηνο:  1,35  0,10 kg/l 

Φαηλόκελν βάξνο  

πγξνύ θνληάκαηνο:  2,05  0,10 kg/l 

Θεξκνθξαζία  
ππνζηξώκαηνο: +5

Ο
C έσο +25

Ο
C 

Βαηόηεηα: κεηά από 2 ώξεο 

Γέρεηαη επηθάιπςε: κεηά από 24 ώξεο  

Αληνρή ζε πξόζθπζε θαηά ΔΝ 13892-8: 

  28 εκεξώλ:      ≥ 2,0 N/mm
2
 

Αληνρή ζε ζιίςε θαηά ΔΝ 13892-2: 

  4 σξώλ: ≥ 10,0 N/mm
2
 

  24 σξώλ:      ≥ 20,0 N/mm
2
 

  7 εκεξώλ:       ≥ 25,0 N/mm
2
 

  28 εκεξώλ:     ≥ 30,00 N/mm
2
 

Αληνρή ζε θάκςε θαηά ΔΝ 13892-2: 

 4 σξώλ:  ≥ 5,0 N/mm
2
 

 24 σξώλ:       ≥ 6,0 N/mm
2
 

  7 εκεξώλ:       ≥ 6,5 N/mm
2
 

  28 εκεξώλ:     ≥ 7,0 N/mm
2 

 

Αληνρή ζε ηξηβή θαηά ΔΝ 13892-4 (BCA):               

  28 εκεξώλ ≤ 50 κm, AR0,5 
 

Αληνρή ζε ηξηβή θαηά ΔΝ 13892-3 (Böhme):                   

  28 εκεξώλ A6 
 

Σπξξίθλσζε πήμεο θαηά ΔΝ 13872:                    

  28 εκεξώλ max 0,45 mm/m 
 

Φξόλνο δσήο ζην δνρείν:    30-35 min ζηνπο 
+20ºC 

 

Τπόπορ σπήζηρ 
 
1. Υπόζηπωμα 
Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλό, ζηαηηθά 
επαξθέο θαη απαιιαγκέλν από ζθόλεο, ιάδηα, ζα-
ζξά πιηθά θιπ.  
 
2. Αζηάπωμα 
2.1 Aπνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, όπσο ζθπξόδεκα ή 
ηζηκεληνθνλίεο, πξέπεη λα αζηαξσζνύλ κε ην 
αθξπιηθό αζηάξη UNI-PRIMER. Η εθαξκνγή ηνπ 
πιηθνύ αθνινπζεί αθνύ ην αζηάξη έρεη ζηεγλώζεη 
(πεξίπνπ κεηά από 2 ώξεο).  
Καηαλάισζε αζηαξηνύ: 200-300 g/m

2
. 

 
2.2. Λείεο ή κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο πξέπεη 
λα αζηαξσζνύλ κε ην εληζρπηηθό πξόζθπζεο 
Isomat AK-PRIMER. Η εθαξκνγή ηνπ FLOWCRET 
3-30 EXPRESS αθνινπζεί πεξίπνπ κεηά από 1 
ώξα θαη όζν ην αζηάξη είλαη αθόκα θνιιώδεο.  
Καηαλάισζε αζηαξηνύ: 100-200 g/m

2
. 

 
3. Εθαπμογή 
Έλα ζαθί 25 kg FLOWCRET 3-30 EXPRESS 
πξνζηίζεηαη πξννδεπηηθά ζε 5,75-6,0 l λεξό ππό 
ζπλερή αλάδεπζε, κέρξη λα πξνθύςεη κηα 
νκνηνγελήο ιεπηόξεπζηε κάδα ρσξίο ζβώινπο.  
 



 

 

 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο 
εκπεηξίαο από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη 
ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην 
πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ 
θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 

 

 
 
 
Αθήλνπκε ην κίγκα πεξίπνπ 3 ιεπηά λα σξηκάζεη 
θαη αλαδεύνπκε μαλά. Σπληζηάηαη ε αλάκημε λα 
γίλεηαη κε ειεθηξηθό αλακηθηήξα ρακειώλ ζηξνθώλ 
(300 ζηξνθώλ/ ιεπηό). Τν ηζηκεληνθνλίακα ρύλεηαη 
ζην πξνεηνηκαζκέλν δάπεδν ζε κία ζηξώζε θαη 
δηαζηξώλεηαη ζην επηζπκεηό πάρνο κε κηα κεγάιε, 
νδνλησηή, κεηαιιηθή ζπάηνπια. Τν πιηθό 
επηπεδώλεηαη κόλν ηνπ θαη  πεξληέηαη άκεζα κε 
εηδηθό αθηδσηό ξνιό ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 
δηαθπγή ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα.  
 

Καηανάλωζη 
 
Πεξίπνπ 1,65 kg/m

2
/mm πάρνο ζηξώζεο. 

 

Σςζκεςαζία 
 
Σάθνη 25 kg. 

 

Φπόνορ ζωήρ - Αποθήκεςζη 
 
12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, 
απνζεθεπκέλν ζηελ αξρηθή, ζθξαγηζκέλε 
ζπζθεπαζία, ζε ρώξν πξνζηαηεπκέλν από ηελ 
πγξαζία θαη ηνλ παγεηό. 
 

Παπαηηπήζειρ 
 
  Σε δάπεδα κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ θαηαζθεπή αξκώλ 
ζπζηνιήο-δηαζηνιήο αλά 25-30m

2 
νη νπνίνη ζα 

πιεξσζνύλ κε ηα θαηάιιεια ειαζηηθά πιηθά. 

 Καηά ηελ εθαξκνγή θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο πήμεο/ζθιήξπλζεο ην πιηθό πξέπεη λα 
πξνζηαηεύεηαη από ηελ γξήγνξε απώιεηα λεξνύ 
ιόγσ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο ή ξεπκάησλ αέξα. 

 Μελ αλακηγλύεηε ην FLOWCRET 3-30 EXPRESS 
κε άιια ζπλδεηηθά πιηθά (π.ρ. ηζηκέλην, γύςνο, 
αζβέζηεο) ή αιια πξόζζεηα. 

 Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε παξθέ ή πιαζηηθνύ 
δαπέδνπ ζπληζηάηαη λα κεηξεζεί ε ελαπνκείλνπζα 
πγξαζία κε θαηάιιειν πγξαζηόκεηξν. 

 Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ +5ºC. 

 Υιηθό πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα πήδεη ζην δνρείν 
αλάκημεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη.   

 Τν πξντόλ πεξηέρεη ηζηκέλην, ην νπνίν αληηδξά 
αιθαιηθά κε ην λεξό θαη ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό. 

 
 
 

 Σπκβνπιεπζείηε ηηο νδεγίεο αζθαινύο ρξήζεο θαη 
πξνθπιάμεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία. 
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EN 13813 CT-C30-F7-AR0,5 

Cementitious screed material for use internally            

in buildings 

DoP No.: FLOWCRET 3-30 EXPRESS /1640-02 
 
Reaction to fire:   A1fl 

Release of corrosive substances:   CT 

Water permeability:   NPD 

Water vapour permeability:   NPD 

Compressive strength:   C30 

Flexural strength:   F7 

Wear resistance BCA:   AR0.5 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 
 
 

 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΟΜΙΚΩΝ ΦΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεζζαλονίκη: 17ν ρικ. Θεζζαινλίθεο - Αγ. Αζαλαζίνπ 
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αζαλάζηνο 
Tει.: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Αθήνα: 57ν ρικ. Δ.Ο. Αζελώλ - Λακίαο, 320 11 Οηλόθπηα  
Tει.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

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


