
                                                                                                 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ISObeton 
ΘΕΡΜΟΗΧΩΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΔΑΠΕΔΩΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Όνομα:    ISObeton 
Περιγραφή: Το ISObeton είναι ένα αδρανές και ελαφρύ υλικό,  το οποίο αποτελείται από 

κόκκο πολυστερίνης ψεκασμένο με ρητίνες υψηλής συνοχής, επεξεργασμένο 
με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να αναμειχθεί με ομοιογενή τρόπο, χωρίς 
κινδύνους διάσπασης ή επίπλευσης. Είναι το πιο ελαφρύ υλικό που μπορεί να 
εφαρμοστεί σαν υπόστρωμα δαπέδων αντικαθιστώντας την παραδοσιακή 
τσιμεντοκονία και δίνοντας παράλληλα υψηλές τιμές θερμομόνωσης και 
ηχομόνωσης χωρίς να προσθέτει ιδιαίτερο βάρος στην κατασκευή. 

Πλεονεκτήματα: Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του Iso είναι: 
 Θερμομονωτική και ηχομονωτική ισχύ υψηλού επιπέδου, η οποία 

παραμένει σταθερή στο χρόνο. 
 Αντισεισμική προστασία καθώς επηρεάζει ελάχιστα τα φορτία της 

φέρουσας κατασκευής σε περίπτωση σεισμού 
 Αποτελεί τελική στρώση σε δάπεδα πάνω στην οποία γίνετε απευθείας 

τοποθέτηση πλακιδίων 
 Μηδαμινή απορρόφηση νερού. 
 Με ακρίβεια προκαθορισμένη πυκνότητα σε μια συμπαγή και ενιαία 

στρώση. 
 Εύκολη επεξεργασία με τα κανονικά μέσα της οικοδομής. 
 Οικονομία και ταχύτητα στην τοποθέτηση. 
 Εξαιρετική συμπεριφορά στη φωτιά. 
 Στατική αντοχή και σταθερότητα. 
 Αρκετά καλές μηχανικές αντοχές. 

Χρήση:   Εξωτερική / εσωτερική 
Κατάλληλες Επιφάνειες: Δάπεδα, ταράτσες 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ m3 

Πυκνότητα «ISO» Άμμο Τσιμέντο Νερό 

kg/ m3 

(στεγνό) 
m3 Kg kg kg/ m3 

400 1.00 100 300 200 
300 1.00 0 300 180 

 
Συσκευασία: Σακί των 166lt  
 Σακί του 1m3 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Διαδικασία εφαρμογής: Για την καλύτερη εφαρμογή του ISObeton θα πρέπει η επιφάνεια που θα 

γίνει η εφαρμογή να έχει πρώτα βραχεί ωστόσο δεν θα πρέπει να γίνετε 
εφαρμογή σε λιμνάζοντα νερά. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει 
καθαριστεί από τυχών μπάζα.  
Προετοιμασία μείγματος: Τοποθετούμε νερό και τσιμέντο μέσα στο 
μίξερ και αφού αναμιγνύεται για λίγη ώρα τοποθετούμε και το ISO 
(για 166lt ISO τοποθετούμε 50kg τσιμέντο και 30kg νερό, για 1m3 
ISO τοποθετούμε 300kg τσιμέντο και 180kg νερό). Αφού 
ανακατέψουμε καλά μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα 
εφαρμόζουμε το υλικό πάνω στην επιφάνεια με πάχος το λιγότερο 
5cm. Η επιφάνεια είναι βατή μετά από 2-3 μέρες ενώ τοποθέτηση 
πλακιδίων μπορεί να γίνει 4-5 ημέρες μετά την εφαρμογή κατά τους 
θερινούς και 8-10 μέρες κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Εξοπλισμός: Η εφαρμογή του ISObeton μπορεί να γίνει με τα συνήθη μηχανήματα 
εφαρμογής τσιμεντοκονίας. 

Καλυπτότητα: 20m2/m3 (με 5cm ύψος). 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αντοχή στη φωτιά      άκαυστο 
 Ακουστική μείωση περπατήματος (πάχος 5cm)  15db 
 Θερμική αγωγιμότητα kcal/hm2 oC    0,07 
 Αντίσταση σύνθλιψης   8kg/cm2 (πυκνότητα 300kg/m3) 
      10kg/cm2 (πυκνότητα 400kg/m3) 

Αντίσταση στη διαπερατότητα ατμών μ  14 
 Ειδικό βάρος μετά από 28 ημέρες 360kg (πυκνότητα 300kg/m3) 
      460kg (πυκνότητα 400kg/m3) 


