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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλ-
ληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε κάθε ε-
σωτερική οικοδομική επιφάνεια. Προσφύεται ι-
σχυρά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφά-
νειες, δουλεύεται με χαρακτηριστική ευκολία, α-
πλώνει θαυμάσια και επιτρέπει στον καλλιτέχνη 
εφαρμοστή να ‘παίξει’ μαζί του έως ότου επιτύχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δη-
μιουργίας πλούσιας γκάμας αποχρώσεων, μέσω 
του Δοσομετρικού Συστήματος DUROCOLOR 
της DUROSTICK. Το σύστημα DUROCOLOR, 
αποτελείται από δοσομετρικές σύριγγες σε 20 
βασικές χρωστικές που κάθε σταγόνα τους μπο-
ρεί να δημιουργήσει τη δική σας μοναδική από-
χρωση. Επιλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει και 
εφαρμόστε το MATIZ Stucco Decorativo σε κάθε 
χώρο του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώ-
ρου, δημιουργώντας καλλιτεχνήματα με εξαιρε-
τικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, σημειακά ή συνο-
λικά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II / WO 
κατά EN 998 - 1. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Ισχυρή πρόσφυση 

• Ευκολία διάστρωσης 

• Υψηλή σκληρότητα τελικής διακοσμημένης ε-
πιφάνειας, χωρίς ρηγματώσεις. 

• Κάλυψη μικροατελειών στην επιφάνεια, χω-
ρίς να χρειάζεται άλλο επισκευαστικό προϊόν. 

• Ευκολία επαναπροσδιορισμού της απόχρω-
σης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εφαρμο-
γής. 

• Αντοχή στην καθημερινή χρήση των χώρων 
και τον συχνό καθαρισμό τους με ήπια οι-
κιακά καθαριστικά, μετά την εφαρμογή βερνι-
κιού προστασίας του. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το MATIZ Stucco Decorativo εξελίσσει τους χώ-
ρους όπου εφαρμόζεται και τους απογειώνει αι-
σθητικά. Τοίχοι και ταβάνια από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, 
αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλληλα προετοι-
μασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για να δια-
κοσμηθούν με MATIZ Stucco Decorativo. Η εξαι-
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ρετική του πλαστικότητα, ‘επιτρέπει’ την εφαρ-
μογή του ακόμη και σε χτιστές κατασκευές, όπως 
είναι πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια κ.ά. 
Καλύπτει μικροατέλειες στην επιφάνεια, όπως εί-
ναι τριχοειδή, μικρορωγμές και οπές, γι’ αυτό και 
χρησιμοποιείται σε ανακαινίσεις και αναπλάσεις 
χώρων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ήδη 
βαμμένες ή και άβαφες επιφάνειες. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλ-
λαγμένες από σκόνη και κάθε σαθρό υλικό, ό-
πως παλαιές αποσαθρωμένες βαφές κ.ά. 
Για νέες, άβαφες οικοδομικές επιφάνειες από 
σοβά ή λείο μπετόν, θα πρέπει να έχουν περά-
σει τουλάχιστον 25 ημέρες από την κατασκευή 
τους. 
Σοβατισμένες επιφάνειες, προετοιμάζονται με 
τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και διαβρέ-
χονται ελαφρά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκεί 
το ελαφρύ τρίψιμό τους με το κατάλληλο γυαλό-
χαρτο. 
Ήδη βαμμένες, ξεφλουδισμένες ή παλαιότε-
ρες επιφάνειες, ασταρώνονται με μικρομοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. Θα 
διεισδύσει σε βάθος και θα διασφαλίσει άριστες 
συνθήκες πρόσφυσης. 
Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, ασταρώ-
νονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή 
AQUAFIX της DUROSTICK. Θα τις σταθεροποι-
ήσει και θα εξισορροπήσει την απορροφητικό-
τητά τους, ώστε να υποδεχθούν ομαλά τη διακό-
σμησή τους με MATIZ Stucco Decorativo. 
MDF, κόντρα πλακέ και άλλες ξύλινες επιφά-
νειες, προστατεύονται με υδατοδιαλυτό συντη-
ρητικό εμποτισμού DUROXYL Aqua TOTAL 
WOOD PROTECTION της DUROSTICK. 
Μετά την ως άνω προετοιμασία ανά επιφάνεια 
εφαρμογής, ακολουθεί η εφαρμογή του MATIZ 
Stucco Decorativo.  
 
2. Εφαρμογή 
Σε καθαρό δοχείο με 4 λίτρα νερό, αναμειγνύ-
ουμε 10 κιλά πούδρας MATIZ Stucco 
Decorativo, αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών 
στροφών, έως ότου δημιουργηθεί ένα συνεκτικό, 
παστώδες μείγμα, χωρίς σβώλους. Αφήνουμε 

περίπου 10 λεπτά το μείγμα να ‘ωριμάσει’ και ε-
παναλαμβάνουμε την ανάδευση, χωρίς την προ-
σθήκη επιπλέον νερού. Το μείγμα παραμένει ερ-
γάσιμο για 3-4 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Συνιστάται περιοδική ανάδευσή 
του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. ώστε να 
παραμείνει ‘αφράτο’( με καλή εργασιμότητα). Το 
υλικό εφαρμόζεται με ανοξείδωτη σπάτουλα και 
στοκαδόρο, η επιλογή των οποίων εξαρτάται 
από τη βούληση του καλλιτέχνη εφαρμοστή. Α-
νάλογα με το εφέ που θέλουμε να αποδώσουμε 
διαφέρει το εργαλείο εφαρμογής ως προς το μέ-
γεθος και τη μορφή του. Στην περίπτωση που 
παράλληλα με τη διακόσμηση θέλουμε να επιτύ-
χουμε και εξομάλυνση της επιφάνειας, τότε, συ-
νιστάται η χρήση οδοντωτής σπάτουλας με δό-
ντια 3mm. Στη συνέχεια, με την ίσια πλευρά της 
σπάτουλας επιπεδώνονται οι τοιχοποιίες και α-
ποκτούν λείο φινίρισμα. Το τελικό συνιστώμενο 
πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα 2mm, ενώ η εφαρμογή ολοκληρώνεται σε δύο 
στρώσεις με διαφορά 2-3ων ωρών μεταξύ τους. 
Μετά την εξομάλυνση της τοιχοποιίας (εφόσον 
χρειάζεται), η διαδικασία εφαρμογής του ως δια-
κοσμητικός στόκος, θυμίζει στα στάδιά της, το 
κλασικό σπατουλάρισμα των επιφανειών, μόνο 
που σε αυτή την εφαρμογή το αποτέλεσμα είναι 
τελικό και φυσικά εντυπωσιακό. Αρχικά, στην κα-
τάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμογής, 
απλώνουμε με φαρδιά σπάτουλα μία στρώση, 
που θα λειτουργήσει σαν λευκή βάση, θα αναδεί-
ξει και θα φωτίσει τη διακοσμητική εφαρμογή 
που θα ακολουθήσει. Σημαντικό είναι, κατά το ά-
πλωμα του υλικού η σπάτουλα να πατάει γερά 
στην επιφάνεια (ξυστά), ώστε να ελευθερώνει τυ-
χόν εγκλωβισμένο αέρα που θα μπορούσε να 
δημιουργήσει φυσαλίδες ή φουσκώματα. Επί-
σης, το αποτέλεσμα της πρώτης στρώσης θα 
πρέπει να είναι λείο, ώστε η δεύτερη στρώση να 
αναπτυχθεί ομαλά. 
Το MATIZ Stucco Decorativo εφαρμόζεται σε 
στρώσεις πάχους 1-2mm η κάθε μία. Μετά από 
3-4 ώρες και αφού η πρώτη στρώση έχει στε-
γνώσει, επανερχόμαστε για να δημιουργήσουμε 
τις τεχνοτροπίες που επιθυμούμε. Επιλέγουμε 
μία από τις 20 χρωστικές του συστήματος 
DUROCOLOR της DUROSTICK και με τη δοσο-
μετρική σύριγγα που περιέχει τη χρωστική - α-
πόχρωση, ρίχνουμε στην πάστα μας σταγόνες 
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χρώματος, τόσες, όσες θα χρειαστούν για να δη-
μιουργήσουν το επιθυμητό εφέ. Αναδεύουμε πά-
στα και χρωστική τόσο όσο χρειάζεται για να δια-
σκορπιστεί το χρώμα μέσα στην πάστα, χωρίς 
όμως να ομογενοποιηθεί με αυτή. Με αυτό τον 
τρόπο μπορούμε να έχουμε ‘δυνατές’ εμφανίσεις 
χρώματος μέσα στο σύνολο του διακοσμητικού 
μας στόκου που θα κάνουν ενδιαφέρον το τελικό 
αποτέλεσμα. Απλώνουμε τη χρωματισμένη πά-
στα στην επιφάνεια, με κάθετες, οριζόντιες ή και 
διαγώνιες κινήσεις, ανάλογα με την εικόνα που 
επιθυμούμε. Πατάμε με τη σπάτουλα επάνω στη 
λευκή βάση και δημιουργούμε έργο μοναδικής 
διακοσμητικής αξίας, ικανό να μας ταξιδεύει κάθε 
φορά που το αντικρίζουμε σε κλασικές, μοντέρ-
νες ή και μεταμοντέρνες διαδρομές. Η δυνατό-
τητα που έχει η κάθε εφαρμογή να εξελιχθεί, είναι 
στο χέρι του καλλιτέχνη εφαρμοστή, αφού με την 
ίδια λογική μπορεί να αναπτυχθεί δεύτερο, α-
κόμη και τρίτο χρώμα στην ίδια επιφάνεια συνθέ-
τοντας έτσι ένα πολύχρωμο, τρισδιάστατο σύ-
νολο υψηλής αισθητικής. 
 
*Εάν επιθυμείτε γυαλιστερή όψη της τελικής επι-
φάνειας, τότε, αντί του DECOFIN AQUA, συνι-
στάται το φυσικό κερί προστασίας διακοσμητι-
κών στόκων τεχνοτροπίας CERA VIVERE. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σε βαμμένες ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες 
που πρόκειται να διακοσμηθούν με MATIZ, συ-
νιστάται κατά την παρασκευή του υλικού, η αντι-
κατάσταση του νερού ανάμειξης με Ακρυλικό Γα-
λάκτωμα D-20 της DUROSTICK σε αναλογία 
1:1. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτόσακος 10kg 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 
20°C και 65% R.H.)  

Μορφή - Χρώμα  
Τσιμεντοειδούς βάσης κονί-
αμα, τροποποιημένο με ρητί-
νες - Λευκό  

Τοξικότητα  Όχι  

Φαινόμενη πυκνότητα 
ξηρού κονιάματος  

1,05±0,05kg/lt  

Φαινόμενη πυκνότητα 
νωπού κονιάματος  

1,75±0,05kg/lt  

Μέγιστη διάμετρος κόκκου  80μm  

Απαίτηση σε νερό  
4,0lt νερό για κάθε 10kg κο-
νία  

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από +5°C έως +35°C  

Θερμοκρασιακή αντοχή  Από -35°C έως +80°C  

Χρόνος ζωής στο δοχείο  3-4 ώρες  

Μέγιστο πάχος 
εφαρμογής  

2mm/στρώση  

Εφαρμογή βερνικιού 
προστασίας  

Μετά από 24 ώρες  

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Αντοχή 28 ημερών, κατα ΕΝ 1015-11, σε:  

•κάμψη  2,80±0,50 N/mm2  

•θλίψη  4,50±1,00 N/mm2  

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:  

•πρόσφυση σε σκυρόδεμα 
- ασβεστοκονίαμα  

1,00 N/mm2  

Tριχοειδής απορρόφηση 
νερού (c) κατά ΕΝ 1015-18  

≤ 1,20kg/m²·min0,5  

Συντελεστής διάχυσης υ-
δρατμών κατά ΕΝ 1015-19  

μ 5/20  

Θερμική αγωγιμότητα λ10, 
dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν. 
Α.12)  

0,35 W/m·K  

Αντίδραση στη φωτιά 
κατά ΕΝ 13501-1  

Euroclass A1  
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