
Microcement
Let Your 
Imagination 
Know  
No Limits.



Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι 
διακοσμητές και αρχιτέκτονες εμπιστεύονται 
την πατητή τσιμεντοκονία DECOR 
ως την ιδανική επικάλυψη για ένα πλήθος 
επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών, 
που ταιριάζει αρμονικά με άλλα υλικά  
όπως γυαλί, ξύλο, πέτρα και ατσάλι. 

Over recent years, more and more designers  
and architects use DECOR microcement as the 
perfect coating for an infinite variety of indoor  
and outdoor surfaces that blends harmoniously 
with other materials like glass, wood, 
stone and steel.
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Οι επιφάνειες DECOR παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία 
ατμόσφαιρας για την πνευματική 
και σωματική φροντίδα, ξεκούραση 
και συγκέντρωση. 
Ένας παράδεισος για την ηρεμία 
του σώματος και της ψυχής.

DECOR surfaces play a key role 
in creating atmosphere for spiritual 
and physical care, rest and concentration.  
A heaven, created for the serenity 
of the body and the soul.
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Η κομψή χρωματική παλέτα  
των ουδέτερων αποχρώσεων  
δίνει μια αίσθηση ηρεμίας,  
ενώ ένα μείγμα από φυσικά υλικά και 
υφές, προσθέτει ακόμη περισσότερη 
ομορφιά και ενδιαφέρον.

The elegant color palette of neutral 
tones provides a sense of tranquillity 
while a mixture of natural materials 
and textures adds even more  beauty 
and interest.
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Ευχαριστούμε το ξενοδοχειακό συγκρότημα Sani Resort καθώς 
και το αρχιτεκτονικό γραφείο NIMAND Architects 

για τη διάθεση των φωτογραφιών.

 We would like to thank Sani Resort as well as the architectural office 
NIMAND Architects for the disposal of the photos.



Οι οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες 
συνθέτουν ένα περιβάλλον με δυνατό 
χαρακτήρα, έντονο δυναμισμό 
και κομψή απλότητα. 
Η ισορροπία που προσδίδει 
στο χώρο η πατητή τσιμεντοκονία 
της THRAKON, κάνει το αισθητικό 
αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Horizontal and vertical surfaces 
compose an environment with strong 
character, intense energy and elegant 
simplicity. 
The prevailing balance of  THRAKON 
microcement creates an impressive 
aesthetic result. 
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Γήινα χρώματα, μεγάλες επιφάνειες
και η ομορφιά του υλικού ισορροπούν
την έντονη προσωπικότητα του χώρου
με την ηρεμία που αποπνέει.
Η ακατέργαστη κομψότητα
έχει ως κύριο άξονα την ανάλαφρη
και μίνιμαλ διακόσμηση, όπου
η λεπτομέρεια κερδίζει το θαυμασμό.

Earthly colors, large surfaces
and the beauty of the material balance
the intense characteristics of the space
with tranquillity.
The rough elegance uses light
and minimal decoration as its main  
theme, where detail is admirable.
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Χώροι που εκφράζουν αποκλειστικά 
την προσωπικότητα και το προσωπικό 
γούστο του ιδιοκτήτη. 
Η επιλογή της σωστής επένδυσης 
όσον αφορά στο υλικό, στο χρώμα 
και στην υφή μπορεί να καθορίσει 
ένα χώρο με ακρίβεια.

Spaces that exclusively express 
the personality and elegance of  
the owner. 
The choice of proper finish when 
it comes to material, color and texture 
can define a space with precision.
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Φροντίδα για την κάθε λεπτομέρεια.
Απλές γραμμές, φωτεινά χρώματα,
αρμονικός συνδυασμός καλαισθησίας
και λειτουργικότητας χαρίζουν
ιδιαίτερη διακοσμητική ταυτότητα.

Diligence for each detail.
Simple lines, bright colors,
harmonic combination of beauty
and functionality provide
a unique decorative identity.
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Σύγχρονο design, ενιαίες επιφάνειες
και σωστά συνδυασμένη παλέτα
χρωμάτων δημιουργούν χώρους
μοναδικού στυλ.
Η δημιουργική διακόσμηση είναι
η νέα μορφή σύγχρονης τέχνης.

Modern design, continuous surfaces
and properly combined color palettes,
create spaces of unique style.
Creative decoration is the new form
of contemporary art.
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DECOR
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ 
ΩΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

DECOR: 
FROM THE IDEA TO 
THE APPLICATION 
METHOD 

ΔΩΣΕ ΣΧΗΜΑ 
ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΟΥ

GIVE SHAPE TO 
YOUR IMAGINATION

Διακοσμητές, αρχιτέκτονες αλλά και ιδιοκτήτες επιλέγουν τη 
σειρά πατητής τσιμεντοκονίας DECOR ως το “must” υλικό για 
τη διακόσμηση  δαπέδων, τοίχων και γενικότερα επιφανειών, 
ώστε να δώσουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα στο χώρο τους.  
Τα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας DECOR περιέχουν μια 
ειδική ένωση τσιμέντου και πολυμερών, ιδανική για εσωτερική 
και εξωτερική διακόσμηση. Τοποθετείται σε καταστήματα 
λιανικής, μοντέρνα εστιατόρια, γραφεία, αντικείμενα κ.α καθώς 
και σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Είναι ιδανική για 
νεόκτιστα κτίρια διότι προσδίδει μια μίνιμαλ, μοντέρνα και 
ενιαία εικόνα καθώς και για ανακαίνιση υφιστάμενων επιφανειών, 
είτε γιατί χρήζουν επισκευής είτε γιατί απλά είναι εκτός μόδας.  
Εξατομικεύοντας κάθε επιφάνεια με χρωματιστή πατητή 
τσιμεντοκονία ή εφαρμόζοντας υφές, σχέδια κλπ, μπορείτε 
να δώσετε μέσα σε λίγες μέρες νέα πνοή στο συμβατικό σας 
υπόστρωμα.

DECOR  microcement range has become the new  “must” 
material of choice for designers, architects and homeowners 
for decorating floors, walls and surfaces in order to give the 
surroundings an exclusive identity. DECOR systems contain a 
special compound of cement and polymers, suitable for interior 
and exterior decoration. Microcement is popping up in retail 
stores, trendy restaurants, offices, objects etc and all parts of 
the house. It is perfect for new buildings since it gives a minimal, 
contemporary and continuous appearance but also for renewing 
existing surfaces, either in a state of disrepair or simply no longer 
fashionable. The personalization of any surface with the coloring 
of microcement or the application of patterns, etc., can bring new 
life to your traditional substrate in just a few days.
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ΥΛΙΚΟ
Τα συστήματα της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR αποτελούνται 
από έναν ειδικό συνδυασμό τσιμέντου με ρητίνες σε υγρή μορφή 
και αναμιγνύονται κάθε φορά πριν την εφαρμογή από τους τεχνίτες. 
Επιπλέον υπάρχει και η επιλογή πατητής τσιμεντοκονίας έτοιμης 
προς χρήση σε παστώδη μορφή η οποία προσφέρει μεγάλη 
ευκολία στο χρωματισμό και την προετοιμασία της.  Με πάχος έως 
και 5mm (ανάλογα με το υλικό επιλογής και το υπόστρωμα), χωρίς 
την απομάκρυνση της υφιστάμενης επιφάνειας και χωρίς ιδιαίτερη 
αναστάτωση στο χώρο, καθώς η πατητή τσιμεντοκονία μειώνει στο 
ελάχιστο τη σκόνη, τα μπάζα και την ακαταστασία που επιφέρουν οι 
εργασίες ανακαίνισης, είναι η ιδανική επιλογή. Η αντοχή της σε κρούση 
και εκδορές την καθιστά κατάλληλη για επιφάνειες με συχνή κίνηση, 
για κάθε περιβάλλον και κάθε περίπτωση. Μπορεί να τοποθετηθεί 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και σε χώρους που 
είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η σειρά DECOR 
είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV).  Είναι ένα 
υλικό εξαιρετικών αντοχών με πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
τσιμέντου χωρίς να χάνει καθόλου σε στυλ. 

Επιφάνειες από πατητή τσιμεντοκονία συναντά κανείς συχνά σε υπόγεια, 
αυλές, βεράντες, πισίνες καθώς και σε άλλους χώρους, εσωτερικούς 
και εξωτερικούς. Εξαιτίας του ευρέος φάσματος εφαρμογών υπάρχουν 
διαφορετικά προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στην κάθε εφαρμογή. 
Επίσης για εφαρμογές σε εμπορικά/ βιομηχανικά κτίρια επιλέγονται 
προϊόντα σχετικά με τη μορφή και τη λειτουργία του κάθε χώρου.  
Οι πελάτες χρειάζονται καθαρές, ανθεκτικές και ελκυστικές επιφάνειες.  
Η THRAKON έχει πολλά προϊόντα με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
που είναι κατάλληλα για κάθε εφαρμογή.

MATERIAL
DECOR microcement systems are made up of a special mixture 
of cement and liquid resins that are mixed by applicators before 
application. Microcement, with a thickness of only up to 5 mm 
(depending on the chosen material and the substrate), without the 
need to remove the existing surface and  without turning your 
home or workplace upside down because it reduces to minimum 
any dust, rubble and all other clutter from normally bothersome 
restoration works, is the ideal choice. Its resistance to impact 
and abrasions make it suitable for even heavy traffic and for any 
environment and circumstance. This is true for interiors, exteriors 
and places that are most exposed to extreme weather conditions. 
DECOR range is resistant to UV rays. It  is an ultra-resistant 
material with many of the aesthetic characteristics of concrete 
without ever losing sight of style.

Microcement surfaces are common in basements, patios, verandas, 
pool decks and other areas both interior and exterior. Due to the 
wide variety of applications, there are products specialised for each 
application. Also for commercial/industrial use, the products are chosen 
according to the form and function of the space. Clients require clean, 
durable and attractive surfaces. THRAKON has many products with 
different attributes that are well suited for every application.
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ΝΕΟΔΜΗΤΑ 
ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
Τα συστήματα της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR είναι 
ιδανικά για όποιον χρειάζεται ένα μοναδικό και κομψό 
φινίρισμα, μια συνεχή και εξαιρετικά στέρεη επιφάνεια που 
έχει ανάγκη κάλυψης, ανανέωσης ή δημιουργίας από το μηδέν. 
Χρησιμοποιώντας την πατητή τσιμεντοκονία DECOR μπορείτε 
να αποκτήσετε νέες επιφάνειες πολύ ταχύτερα και ευκολότερα 
από ότι με τις συμβατικές μεθόδους. Η εφαρμογή των προϊόντων 
DECOR  είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει προσεκτικά, 
από ειδικούς, διότι απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και επαγγελματισμό 
ώστε να σας παραδοθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα. 

Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της βάσης και με την 
κατάλληλη προετοιμασία, η πατητή τσιμεντοκονία μπορεί να 
καλύψει κάθε είδους επιφάνεια, όπως πέτρα, ξύλο, γυαλί, πλακίδια, 
τσιμέντο. 

Εφαρμόζει τέλεια ακόμα και όταν τοποθετηθεί πάνω από 
ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 
εσωτερικά είτε εξωτερικά και μπορεί πραγματικά να κάνει την 
αυλή σας να μη μοιάζει με καμία άλλη, το χώρο της πισίνας σας 
ιδιαίτερο ή τη βεράντα του εστιατορίου σας πιο εκλεπτυσμένη. 
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου για τον καιρό, επειδή είναι 
ανθεκτική σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

Η πατητή τσιμεντοκονία DECOR 
μπορεί να εφαρμοστεί πάνω 
από οποιαδήποτε επιφάνεια

DECOR microcement can be 
applied over any solid surface

ΠΕΤΡΑ 
STONE

ΞΥΛΟ
WOOD

ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
TILES

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
CONCRETE

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
UNDERFLOOR HEATING

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
CEMENT BOARD FLOORING

NEW BUILDINGS 
AND ExISTING 
ONES
DECOR microcement systems are perfect for those looking  
for a unique and stylish finish, a continuous and extremely solid 
surface that needs to be covered, renewed or created from 
scratch. By using DECOR  microcement you can get new surfaces 
much faster and easier compared to traditional methods.   
The application of DECOR is a process that must be performed 
carefully by experts, because it requires considerable precision 
and professionalism to guarantee perfect result.  

After carefully assessing the substrate and with proper 
preparation, microcement can cover any type of surface such as 
stone, wood, glass, tiles, cement. 

It applies perfectly even when laid over underfloor heating. It can 
be used either inside or outside and can uniquely transform your 
backyard, make your poolside special, or give the veranda of your 
restaurant a more sophisticated look. No need to worry about 
the weather because it is resistant to weather conditions.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ, 
ΕΝΙΑΙΕΣ, 
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Η σειρά πατητής τσιμεντοκονίας της THRAKON είναι ιδανική 
για όσους αγαπούν τις ενιαίες επιφάνειες. Είναι ένα φυσικό και 
καινοτόμο υλικό, ικανό να μετατρέψει οποιοδήποτε περιβάλλον 
σε ένα χώρο μοναδικής αισθητικής. Χάρη στα χαρακτηριστικά 
του μπορεί να τοποθετηθεί όχι μόνο σε δάπεδα, αλλά και για 
επικαλύψεις κάθετων επιφανειών όπως τοίχοι, σκάλες, τζάκια, 
μπανιέρες ή ντουζιέρες. Εφαρμόζοντας το μείγμα σε όλους τους 
τοίχους, μπορείτε να επιτύχετε ένα καθαρό, φωτεινό, τρισδιάστατο 
αποτέλεσμα. Η απουσία κενών ή αρμών σε χώρους μέχρι  
35-40m2 ή λιγότερων αρμών σε μεγαλύτερους χώρους, προσφέρει 
το οπτικό αποτέλεσμα της επέκτασης του χώρου, δίνοντας μια 
ευρύτερη αίσθηση βάθους. Η σειρά πατητής τσιμεντοκονίας 
DECOR ταιριάζει σε ένα μοντέρνο και μινιμαλιστικό περιβάλλον, 
αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να διακοσμήσει ένα κλασικό  
ή χωριάτικο σπίτι με εκλεπτυσμένο στυλ. Η πατητή τσιμεντοκονία, 
όταν χρησιμοποιούνται ουδέτεροι χρωματισμοί επικαλύψεων,  
δένει όμορφα ακόμα και με παραδοσιακούς χώρους.  
Εκεί χρησιμοποιείται συχνά ως κομβικό σημείο η πατητή 
τσιμεντοκονία στα δάπεδα, τα τζάκια ή τους πάγκους,  
μαζί με απλά, χειροποίητα διακοσμητικά ώστε να ολοκληρώσουν  
τη διακόσμηση. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές 
εφαρμογής ή χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν πολλά 
καλλιτεχνικά σχέδια και υφές ώστε το τελικό αποτέλεσμα της 
επιφάνειας να είναι όπως επιθυμείτε.

Με λίγα και εύκολα βήματα, η εφαρμογή της πατητής 
τσιμεντοκονίας  είναι tailor-made για κάθε πελάτη και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την επικάλυψη φυσικών υλικών όπως 
ξύλο ή πέτρα ή ακόμα και αντικειμένων όπως έπιπλα (καθίσματα, 
τραπέζια, φωτιστικά, βάζα, κ.λπ.). Μπορείτε να αφήσετε τη 
φαντασία σας ελεύθερη, ή να συμβουλευθείτε ένα διακοσμητή εαν 
είστε μπερδεμένοι με στυλιστικές ιδέες, που θα σας βοηθήσει να 
καθορίσετε τι σας ταιριάζει καλύτερα. Όταν μιλάμε για στυλ,  δεν 
υπάρχουν αυστηροί κανόνες, κάντε ό,τι σας αρέσει. Θυμηθείτε να 
εμπιστεύεστε τα μάτια σας και να εκφράζετε την προσωπικότητά 
σας. Δεν υπάρχει καλύτερο υλικό για προσωπική έκφραση από την 
πατητή τσιμεντοκονία.

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 
ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
Σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια θα μπορούσε να γίνει μοναδική 
με εφέ φυσικού υλικού και κομψή διακόσμηση. Η πατητή 
τσιμεντοκονία μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις επιθυμίες σας 
χρωματικά, τονικά σε εφέ και φινιρίσματα. Μπορείτε να επιλέξετε 
από ένα ευρύ φάσμα των διαθέσιμων χρωμάτων. Η χρωστική σε 
υγρή μορφή είναι διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα που χαρίζουν 
ένα αποτέλεσμα ζεστό και άνετο, ή γαλήνιο και χαλαρωτικό,  
με φυσικό εφέ περισσότερο ή λιγότερο έντονο, ανάλογα με την 
προσωπική σας αισθητική. Η ένταση του χρώματος είναι εύκολο 
να αλλάξει ανάλογα με τις προτιμήσεις σας προσαρμόζοντας τις 
δόσεις. Τα χρώματα μπορεί να αραιωθούν ή να αναμιχθούν.  
Με αυτό το συνδυασμό, μπορείτε να έχετε απεριόριστες 
αποχρώσεις. Ο τύπος του προϊόντος που χρησιμοποιείται κάθε 
φορά (DECOR, DECOR Superior ή DECOR Fine Plus), η αναλογία 
αραίωσης και ο χρόνος ξήρανσης μπορούν να επηρεάσουν το 
τελικό χρώμα πάρα πολύ. Επιπλέον, ένας σημαντικός παράγοντας 
που επηρεάζει την ένταση του χρώματος είναι το προϊόν που 
χρησιμοποιείται  για την προστασία της επιφάνειας.   
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά φινιρίσματα: 
σατινέ, ματ ή γυαλιστερό. 

Το σατινέ δε θα μεταβάλει το επιλεγμένο χρώμα καθώς το υλικό 
εμφανίζεται χωρίς να έχει υποστεί επεξεργασία και χαρακτηρίζεται 
από απαλές γραμμές και μια φίνα εμφάνιση. Το ματ θα αναδείξει 
τον τόνο του χρώματος δίνοντας του βάθος και ενισχύοντας τα 
εφέ που θα έχουν γίνει με τη χρήση της σπάτουλας. Το γυαλιστερό, 
όπως και το ματ, θα αναδείξει την ένταση του χρώματος και των 
εφέ και θα εμπλουτίσει με αντανακλάσεις τη γυαλιστερή επιφάνεια. 
Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λιγότερο λεία, λεία ή 
έξτρα λεία υφή της επιφάνειας και να προσαρμόσετε πλήρως το 
προσωπικό σας γούστο με τη χρήση πολλών εφέ μέχρι εκεί που 
φτάνει η φαντασία σας και η καλλιτεχνία του εφαρμοστή σας. 

Κάθε χώρος μπορεί να αντικατοπτρίζει το προσωπικό σας γούστο. 
Κανένας χώρος δεν θα είναι πια ίδιος.

INNOVATIVE, 
CONTINUOUS, 
TAILOR MADE 
SURFACES
THRAKON microcement range is ideal for those who love 
continuous surfaces. It is a natural and innovative material, able 
to transform any environment into a unique one. Thanks to its 
features, it can be placed not only on floors but also for covering 
vertical surfaces such as walls, staircases, fireplaces, bathtubs or 
shower enclosures. By applying the mixture on all the walls, you 
can achieve a clean, light, three-dimensional effect. On spaces up 
to 35-40m2 the absence of any gaps or joints, or with less joints 
for larger surfaces, produces the visual effect of expanding the 
space, giving a greater sense of depth. DECOR systems match a 
modern and minimal environment but at the same time they can 
decor a classic or rustic house with refined style. Microcement 
blends beautifully with traditional room designs when given neutral 
finishes. Traditional rooms often use microcement floors, fireplaces 
or countertops as a focal point, along with simple, tailored accent 
pieces to complete the decoration. Many artistic designs and 
effects can be achieved using different application techniques or 
colors, making the surface exactly as desired. 

The application of microcement is tailor-made in a few easy steps 
and can even be used to replicate natural materials such as wood 
or stone or even objects such as furniture (seats, tables, lamps, 
vases, etc). Either you can let your imagination free or consult 
a decorator if you are completely confused by style ideas, who 
will work with you to determine what will suit you best. There 
are no hard rules when it comes to design, if you love it then go 
with it. Remember to trust your eye and express your personality, 
and there is no better material for personal expression than 
microcement.

THE ORIGINALITY 
AND AESTHETIC 
APPEAL OF 
MICROCEMENT
Almost any surface could become unique with a natural material 
effect and elegant aesthetic. Microcement can be customised 
completely in color and tonal variations, in effects and in finishes. 
You can choose from a vast range of available colors.  
The special liquid pigment is available in several colors that allow  
a warm and cozy, or serene and relaxing result, with a natural effect 
more or less marked, depending on your personal aesthetics.  
The color intensity is easy to change according to your preferences  
just by customizing dosages. The colors can be diluted or mixed 
together. With this combination you can try infinite color shades.  
The type of product used (DECOR, DECOR Superior or DECOR 
Fine Plus), the dilution ratio and the drying time can influence final 
color too. Furthermore, an important factor that influences the 
intensity of the color is the chosen protective surface treatment. 
You can choose between three different finishes: natural, mat and 
glossy. 

Natural finish will not alter the chosen color as the material 
appears untreated and is characterized by soft lines and a delicate 
appearance. Mat will raise the tone of color making it deeper 
and enhances the effects achieved by using a spatula. Glossy, as 
mat indeed, the color intensity and the effects are enhanced and 
enriched in gloss surface reflections. In addition, you can choose 
among rough, fine or very smooth surface texture and personalise 
it totally by using numerous effects according to your imagination 
and the art hand of your applicator. 

Any space can mirror your personal taste. No space will be the 
same again.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η σειρά πατητής τσιμεντοκονίας DECOR είναι γρήγορη στην 
εφαρμογή και εύκολη στο χειρισμό της. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται 
η παρουσία ενός εξειδικευμένου τεχνίτη της THRAKON για να 
εξασφαλίσετε το τέλειο αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλά τεχνικά 
ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και που ένας εφαρμοστής 
διδάσκεται μέσα από πολλές ώρες εκπαίδευσης, προκειμένου να 
παραλάβετε ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
•  Επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι προετοιμασίας της επιφάνειας 

εφαρμογής, ανάλογα με την επιφάνεια:  
▶  Για απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292  
▶  Για μη απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε το χαλαζιακό αστάρι GLX 190

2 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
•  Μπορεί να εφαρμοστεί για τη δημιουργία διακοσμητικών 

επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους, δημιουργώντας ένα μοναδικό 
αποτέλεσμα

•  Η THRAKON προσφέρει προϊόντα 1, 2 ή 3 συστατικών που 
καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη, από εύκολες και γρήγορες 
εφαρμογές έως εφαρμογές υψηλών μηχανικών και χημικών 
αντοχών
1. DECOR
2. DECOR SUPERIOR
3. DECOR FINE PLUS
και μπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, 
γυψοσανίδες και γενικά στις περισσότερες επιφάνειες

•  Επιλέγουμε την απόχρωση από το χρωματολόγιο CLIMAPLUS 
της THRAKON. Άμεσα διαθέσιμες πάνω από 100 αποχρώσεις

3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
•  Εφαρμόζουμε το αστάρι εμποτισμού DECOR PRIM υψηλής 

διείσδυσης, προκειμένου να πετύχουμε τη σταθεροποίηση της 
τσιμεντοκονίας. Ο κανόνας είναι αναμονή 1 ημέρα/mm πάχους 
στρώσης

•  Επιλέγουμε το βερνίκι προστασίας της τελικής επιφάνειας:
▶ DECOR PROTECT: Βερνίκι υδατικής βάσης
▶ DECOR PU VARNISH: Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο 
συστατικών (διατίθεται σε γυαλιστερό, ματ και σατινέ) 

•  Επιπλέον, η THRAKON σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε 
το βερνίκι, ανάλογα με την τελική επιφάνεια που επιθυμείτε: 
γυαλιστερό, ματ ή σατινέ

APPLICATION
DECOR microcement systems are quick to apply and quite 
simple to handle. Nevertheless, the presence of a THRAKON 
expert is required to ensure a perfect result. There are numerous 
technical aspects to be taken into consideration that an installer 
is taught through many hours of training in order to deliver a final 
product of high quality.  

APPLICATION STAGES

1 SURFACE PREPARATION
•  Select the appropriate surface preparation primer application, 

depending on the surface 
▶ For absorbent surfaces GLX 292 acrylic primer should be used 
▶  For non-absorbent surfaces GLX 190 quartz base primer should 

be used

2 MICROCEMENT DECOR
•  It can be applied to create decorative surfaces on floors and walls, 

creating a unique effect

•  THRAKON offers 3 different products covering every need, 
from fast and easy applications to high mechanical and chemical 
strength:
1. DECOR
2. DECOR SUPERIOR
3. DECOR FINE PLUS
and can be applied to surfaces of concrete, putty, plasterboard and 
generally almost on all kinds of surfaces

•  Select the color from CLIMAPLUS fan deck THRAKON.  
More than 100 shades are available

3 FINAL SURFACE PROTECTION
•  Apply DECOR PRIM impregnating primer, with high penetration, 
in order to achieve the stabilization of the cement screed applied 
underneath. Wait for 1 day/1 mm of application before priming the 
surface

•  Select the final coat varnish protection:
▶ DECOR PROTECT: Water based varnish
▶  DECOR PU VARNISH: Polyurethane varnish -two components 

(available in gloss, matt and natural)

•  Moreover, THRAKON gives you the opportunity to choose the 
varnish that is suitable for the final surface you want: gloss, matt 
and natural.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
Ως ειδικοί, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τους παρακάτω 
κανόνες, προκειμένου να διατηρήσετε τις επιφάνειες με πατητή 
τσιμεντοκονία DECOR σε καλή κατάσταση, όμορφες και καθαρές:

•  Χρησιμοποιήστε ένα χαλάκι στην είσοδο για να κρατήσετε 
μακριά τη σκόνη, την άμμο και τα σκουπιδάκια

•  Να χρησιμοποιείτε τακτικά σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα

•  Τοποθετήστε μαλακά επιθέματα κάτω από τα έπιπλα, ειδικά σε 
αντικείμενα που μετακινούνται συχνά όπως καρέκλες, τραπέζια, κ.λπ.

•  Σε περίπτωση αλλαγής της θέσης των επίπλων για να αποφύγετε 
τις αντιαισθητικές γρατσουνιές, τοποθετήστε μάλλινα υφάσματα 
κάτω από τα πόδια ή τη βάση των βαρέων επίπλων. 

•  Πριν ξεκινήσετε βάψιμο, ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες, 
μετακινήσεις επίπλων, προστατέψτε το δάπεδο με χαρτόνι, 
μάλλινες κουβέρτες και νάιλον

•  Για τον καθαρισμό απλά περάστε την επιφάνεια με ένα υγρό 
πανί, με την προσθήκη ενός ουδέτερου μη αφρίζοντος 
απορρυπαντικού, για πατώματα και τοίχους

•  Ακόμη και αν το βερνίκι της τελικής επίστρωσης προστατεύει 
δάπεδα και τοίχους από την ταχεία διείσδυση χυμένων, 
κατά λάθος, υγρών, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα 
υγρά, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται πιο συχνά στο οικιακό 
περιβάλλον, όπως το κρασί, το λάδι, το ξύδι και ο καφές, πρέπει 
να  απομακρυνθούν γρήγορα από όλες τις επιφάνειες της πατητής 
τσιμεντοκονίας DECOR πριν προλάβουν να διεισδύσουν σε βάθος.

RECOMMENDATIONS 
FOR MICROCEMENT 
MAINTENANCE

We strongly recommend you to follow the rules below in order to 
keep DECOR microcement surfaces in a good condition, beautiful 
and clean:

•  Use a doormat at the entrance that can trap dust, sand and 
abrasive particles

•  Regularly use a broom or vacuum cleaner

•  Put felt pads under furniture, especially moveable articles like 
chairs, tables, etc

•  Place woollen cloths under the feet or base of heavy furniture, 
in case of furniture decoration change avoiding unsightly 
scratches

•  Before carrying out painting, electrical and plumbing works, 
furniture removals, protect the floor with cardboard, woollen 
blankets and sheets of nylon

•  For cleaning just wipe the surface to be cleaned with a damp 
cloth, with the addition of a little neutral, non-foaming detergent 
for floors and walls

•  Even if the final coat varnish protects the flooring and walls 
from the rapid penetration of accidentally spilled liquids, it 
should be remembered that all liquids, especially those most 
commonly found in the domestic environment, such as wine, oil, 
vinegar and coffee, must be removed quickly from all DECOR 
microcement surfaces before they penetrate to any depth.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΤΗΤΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 
DECOR
Ιδιοκτήτες ακινήτων,  έμποροι λιανικής, πολυκαταστήματα, 
εκπαιδευτικές και ιατρικές εγκαταστάσεις επιλέγουν να 
επικαλύψουν με πατητή τσιμεντοκονία δάπεδα και τοίχους λόγω 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσφέρει σε σχέση με 
τους άλλους τύπους επένδυσης δαπέδων και τοίχων.  Η πατητή 
τσιμεντοκονία έχει γίνει η λογική επιλογή, λόγω της μεγάλης αξίας 
που προσφέρει, αλλά και επειδή είναι αισθητικά ασυναγώνιστη. 

Πλεονεκτήματα

DECOR 
MICROCEMENT 
ADVANTAGES
Homeowners, retailers, big-box stores, educational and medical 
facilities are choosing microcement for their floor and wall finish 
because of the competitive advantage it offers over other types 
of floor and wall coverings. Decorative concrete in the form of 
microcement has become the logical choice because of the great 
value it delivers, and because it can compete aesthetically as well.

Advantages

Απόλυτη προσωποποίηση του 
χώρου με μοναδικό αποτέλεσμα 
που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Rooms totally personalized 
with unique aesthetic result like 
nothing else

Μοναδικός συνδυασμός χρωμάτων 
με δυνατότητα επιλογής από 
τη βεντάλια CLIMAPLUS της 
THRAKON

Unique combination of colors, 
selected from CLIMAPLUS fan deck

Excellent compatibility with FMF 150 
grouts from THRAKON (available in 
26 shades), creating more techniques

Παρέχει επιφανειακή στεγανότητα 
καθώς το νερό δεν την διαπερνά

It provides impermeability as water 
and steam do not damage it

Κατάλληλη για χώρους κατοικιών 
και καταστημάτων με βαριά 
κυκλοφορία

Suitable for residential surroundings 
and commercial areas with intense 
foot traffic

Εύκολη και γρήγορη επικάλυψη 
υφιστάμενων επιφανειών ή 
κατασκευή νέων επενδύσεων

Καθαρίζεται εύκολα, ανθεκτική 
ακόμη και στους πιο σκληρούς 
χημικούς παράγοντες

Η πατητή τσιμεντοκονία DECOR 
συνεργάζεται άριστα με τους 
αρμόστοκους FMF 150 της THRAKON 
(26 αποχρώσεις) δημιουργώντας 
ακόμα περισσότερες τεχνοτροπίες

Suitable for all 
types of surface: 
horizontal and 
vertical

Πολλές τεχνικές τελικών 
επιστρώσεων και μεγάλη επιλογή 
για αντοχή στην ολίσθηση 
και την τριβή

Various finishes for various degrees 
of slip resistance and friction

Εφαρμογή χωρίς αρμούς 
(σε αρκετές περιπτώσεις)

Suitable for 
application in 
small and large 
thicknesses

Εύκολη 
παρασκευή 
και εφαρμογή

Easy 
preparation 
and application

Ιδανική για όλες 
τις επιφάνειες: 
οριζόντιες 
και κάθετες

Easy to clean, resistant to the 
hardest chemical agents

Easy and quick coating of existing 
surfaces or creation of new ones

Resistant 
to UV rays

Creation of 
an infinite array 
of colors

It is more 
elastic than 
concrete

Δημιουργία 
πολλαπλών 
καλλιτεχνικών 
όψεων

Είναι πιστοποι-
ημένη με CE

Πιστοποίηση 
με ISO 9001

Κολλάει σε 
κάθε είδους 
επιφάνεια

It is CE 
certified

Είναι πιο  
ελαστική από 
το τσιμέντο

Certification 
according to 
ISO 9001

Ανθεκτική 
στην υπεριώδη 
ακτινοβολία

Creation 
of multiple 
creative effects

Δημιουργία 
απεριόριστων 
χρωματικών 
εφέ

It adheres to 
every solid 
surface

Λεία τελική 
επιφάνεια

Smooth finish
Υψηλές 
μηχανικές 
αντοχές

High 
mechanical 
strength

Κατάλληλη 
για εφαρμογή 
σε μικρά και 
μεγαλύτερα 
πάχη

Application, in most of the cases, 
without the limitations imposed 
by joints
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Πλεονεκτήματα 
Κατοικιών με πατητή 
τσιμεντοκονία
•  Εξοικονόμηση κόστους: Εφόσον η πατητή τσιμεντοκονία 

χρησιμοποιείται ως τελική επικάλυψη του δαπέδου  
δεν χρειάζονται επιπρόσθετα συμβατικά υλικά κάλυψης  
δαπέδου όπως πλακάκια κλπ 

•  Μεγάλος κύκλος ζωής: η πατητή τσιμεντοκονία δεν είναι 
τόσο ευάλωτη σε φθορές όπως άλλα υλικά και δεν χρειάζεται 
αντικατάσταση

•  Εύκολο καθάρισμα:  Δεν συγκρατεί τη σκόνη, τη βρωμιά  
και τα αλλεργιογόνα

•  Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων
•  Έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα, η οποία επιτρέπει στα 

συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας DECOR να ζεσταθούν  
γρήγορα και συνεπώς να επιταχυνθεί η διαδικασία θέρμανσης

•  Ασφαλής ακόμη και για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης, 
διότι, εάν ζεσταθεί, η πατητή τσιμεντοκονία δεν αποδεσμεύει 
καμία ουσία και ως εκ τούτου διατηρεί την καλή ποιότητα της 
ατμόσφαιρας του χώρου

Residential Microcement 
Advantages
•  Cost savings: traditional floor covering materials such as tiles etc 

are not necessary when microcement is used as the final floor 
surface

•  Longer life-cycle: microcement is not as vulnerable to damage as 
other materials and does not need replacing

•  Easy to clean: it does not harbor dust, dirt, allergens
•  Available in wide variety of colors and designs
•  It has a high heat conductivity, which allows DECOR 

microcement systems to warm up rapidly and therefore to speed 
up the heating process

•  Safe even on underfloor heating systems because, if warmed 
up, DECOR microcement does not release any substance and 
therefore it maintains a good air quality.

Πλεονεκτήματα 
Εμπορικών χώρων και 
καταστημάτων λιανικής 
με πατητή τσιμεντοκονία
•  Εξοικονόμηση κόστους: Εφόσον η πατητή τσιμεντοκονία 

χρησιμοποιείται ως τελική επικάλυψη του δαπέδου είναι πιο 
αποδοτική, το κόστος συντήρησης είναι χαμηλότερο

•  Πιο ανθεκτική σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας
•  Λιγότερη συντήρηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής:  
η πατητή τσιμεντοκονία καθαρίζεται εύκολα, απαιτώντας μόνο 
περιστασιακό σφουγγάρισμα. Αποφεύγετε τη χρήση επάλειψης 
κεριών ή επένδυσης του πατώματος, καθώς και τη σχετική 
εργασία που απαιτούν, το χρόνο και το κόστος για την εφαρμογή 
τους. Η γυαλιστερή υφή της πατητής τσιμεντοκονίας αντιστέκεται 
στους λεκέδες από λάδι και από χημικές διαρροές

•  Ανθεκτική στην υγρασία: η πατητή τσιμεντοκονία επιτρέπει 
στο πάτωμα να αναπνεύσει και ελαχιστοποιεί τα ζητήματα 
στεγανοποίησης του σκυροδέματος που προκύπτουν με άλλα 
υλικά για δάπεδα όπως πλακάκια, κλπ.

•  Υψηλή ανακλαστικότητα: Σημαντικός παράγοντας για δάπεδα 
γραφείων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, και άλλες δημόσιες 
εγκαταστάσεις που θέλουν να προβάλουν μια φωτεινή, καθαρή, 
επαγγελματική εικόνα. Επίσης εξοικονομεί ενέργεια μειώνοντας 
τις απαιτήσεις για τεχνητό φωτισμό

Microcement advantages 
for commercial and retail 
spaces
•  Cost savings: using microcement as the finished floor surface is 

more cost effective, since maintenance costs are lower
•  More resistant to high foot traffic
•  Less maintenance and longer service life: Microcement floors are 

easy to clean, requiring only occasional damp mopping. They also 
eliminate the need for waxes or coatings as well as the associated 
labor, time, and expense to apply them. The glossy texture of 
microcement resists  the staining from oil and chemical spills

•  Resistant to moisture: Microcement allows the floor to breathe 
and eliminates issues that arise with other flooring materials that 
seal off the concrete, such as tile, etc.

•  High light reflectivity: Important for office building floors, hotels, 
restaurants, and other public facilities that want to project a 
bright, clean, professional image.  Also saves energy by reducing 
artificial lighting requirements



H ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Η πατητή τσιμεντοκονία συνδυάζει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων που απουσιάζουν από τα υπόλοιπα υλικά επικάλυψης 
δαπέδων. Στο διπλανό πίνακα συγκρίνουμε την επικάλυψη δαπέδου με πατητή τσιμεντοκονία σε σχέση με άλλα υλικά 
επικάλυψης.

MICROCEMENT VERSUS OTHER 
FLOORING MATERIALS
Microcement offers a number of advantages that other flooring materials cannot match. In the next table, we compare 
microcement floors with some of the alternatives.

Υλικά 
Επικάλυψης 

Δαπέδων 

Flooring 
materials

Μοκέτα από 
τοίχο σε τοίχο 

Wall-to-wall 
carpet

Κεραμικό 
πλακάκι

Ceramic tile

Βινύλιο ή 
λινέλαιο

 Vinyl or 
linoleum

Ξύλο ή 
Λαμιναρισμένο 

ξυλο

Wood or wood 
laminate

Φυσική πέτρα 
(όπως 

σχιστόλιθος 
ή μαρμαρο) 

Natural stone 
(such as slate or 

marble)

Πατητή 
Τσιμεντοκονία 

DECOR

DECOR 
Microcement

Ευρύ φάσμα 
σχεδίων

Wide spectrum 
of design options

Ναι
Yes

Ναι
Yes

Ναι
Yes

Ναι
Yes

Όχι 
No

Απεριόριστο
Unlimited

Διάρκεια Ζωής

 Longevity

Μικρή 
Poor 

Μεγάλη
Good

Μεγάλη
Good

Μεγάλη
Good

Πολύ μεγάλη/ 
Excellent

Πολύ μεγάλη/ 
Excellent

Εύκολη Συντήρηση

Easy Maintenance

Δύσκολη 
(απαιτεί συχνό 

σκούπισμα, 
λεκιάζει ευκολα)

Poor 
(needs frequent 

vacuuming; stains 
easily)

Εύκολη
Good

Εύκολη 
(το λινέλαιο 
χρειάζεται 

περιστασιακό 
πέρασμα με 

κερί) 

Good 
(linoleum may 

need occasional 
waxing)

Εύκολη
Good

Εύκολη 
Good 

Πολύ εύκολη 
Excellent

Ευάλωτο στην 
υγρασία και στους 

υδρατμούς

Vulnerable to 
humidity and 

moisture 

Ναι
Yes

Όχι
No

Ναι
Yes

Ναι
Yes

Όχι
No

Όχι
No

Φιλοξενούν 
μούχλα, μύκητες, 
ακάρεα  σκόνης 

και άλλα 
αλλεργιογόνα

Can harbor mold, 
mildew, dust mites 
and other allergens

Ναι
Yes

Όχι
No

Όχι
No

Ναι 
(αν βραχεί 
το πάτωμα 
φιλοξενεί 
μούχλα 

και μυκητες)

Yes 
(mold and 
mildew, 

if the flooring 
becomes wet)

Όχι
No

Όχι
No

Μέσο Κόστος 
Κύκλου Ζωής

Average lifecycle 
cost

Υψηλό
High

Χαμηλό
Low

Μεσαίο
Intermediate

Μεσαίο
Intermediate

Χαμηλό
Low

Εξαιρετικά Χαμηλό 
Extremely Low
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Τα συστήματα DECOR αποτελούνται 
από ρητίνες?
Τα συστήματα της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR αποτελούνται 
από έναν ειδικό συνδυασμό τσιμέντου με ρητίνες σε υγρή μορφή 
και αναμιγνύονται κάθε φορά πριν την εφαρμογή από τους τεχνίτες. 
Επιπλέον υπάρχει και η επιλογή πατητής τσιμεντοκονίας έτοιμης προς 
χρήση σε παστώδη μορφή η οποία προσφέρει μεγάλη ευκολία στο 
χρωματισμό και την προετοιμασία της. Πρόκειται για μια επικάλυψη 
μεγάλης αρχιτεκτονικής και αισθητικής αξίας, που δημιουργήθηκε για 
την επένδυση, την αποκατάσταση, την ανάπλαση και τη δημιουργία 
κάθετων και οριζόντιων επιφανειών.

Μπορεί το DECOR να χρησιμοποιηθεί 
και σε εξωτερικές επιφάνειες;
Το DECOR είναι ιδανικό για εξωτερικές εφαρμογές όπως ταράτσες, 
βεράντες, σκάλες, τοίχους, πισίνες και πλαϊνά δάπεδα πισίνας. 
Το DECOR προστατεύει από τη διείσδυση του νερού, το κλιματικό 
στρες και τις ακτίνες UV.

Είναι απαραίτητοι οι αρμοί διαστολής;
Oι αρμοί διαστολής είναι απαραίτητοι και όπου υπάρχουν τους 
διατηρούμε. Ως γενικότερος κανόνας, για εσωτερικούς χώρους, 
η μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής χωρίς αρμό διαστολής δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 8-10 μέτρα, ενώ για εξωτερικούς χώρους το μήκος 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7 μέτρα.

Η πατητή τσιμεντοκονία ταιριάζει σε ένα 
μοντέρνο σπίτι;
Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ιδανική για μοντέρνα και μίνιμαλ σπίτια, 
επειδή τα τελευταία χρόνια αυτή καθορίζει τις τάσεις στο χώρο του 
interior design και κάνει το περιβάλλον σας μοναδικό.

Το εξοχικό μου χρειάζεται ανακαίνιση. 
Μπορώ να εφαρμόσω σύστημα πατητής 
τσιμεντοκονίας DECOR;
Η σειρά πατητής τσιμεντοκονίας DECOR ταιριάζει το ίδιο καλά 
και με κλασική, παραδοσιακή ή χωριάτικη διακόσμηση.

Έχω ένα εστιατόριο, μπαρ, ξενοδοχείο: 
είναι κατάλληλη η πατητή τσιμεντοκονία;
Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ιδανική για τέτοιους χώρους, 
διότι το κόστος συντήρησης είναι χαμηλότερο και ο κύκλος ζωής 
μεγαλύτερος, είναι πιο ανθεκτική σε υψηλή επισκεψιμότητα και 
στην υγρασία. Επιπλέον η πατητή τσιμεντοκονία προσφέρει άνεση, 
απλότητα και κομψότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον, δίνοντας ένα 
μοναδικό και ιδιαίτερο στυλ.

Μπορώ να εφαρμόσω συστήματα 
DECOR στο μπάνιο;
Τα συστήματα DECOR είναι κατάλληλα για εφαρμογές 
σε μπάνια, σε καμπίνες ντους, μπανιέρες ή νιπτήρες, αφού προηγηθεί 
η κατάλληλη στεγάνωση της επιφάνειας.

Μπορεί ο πάγκος της κουζίνας  
ή του μπαρ να γίνει από πατητή 
τσιμεντοκονία DECOR?
Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο επιφάνειας, αρκεί να 
τον προσέχετε ανάλογα. Το αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι άριστο. 
Όπως και σε πολλά άλλα υλικά, σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε 
απευθείας ζεστά αντικείμενα πάνω του και να τον προστατεύετε από 
όξινες ουσίες όπως λεμόνι, ξύδι ή ντομάτες.

Μπορώ να αλλάξω το χρώμα 
της επιφάνειας που ήδη δημιούργησα 
με  DECOR;
Αναμφίβολα ναι. Απλά τρίψτε/ αγριέψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε 
ξανά το συστήμα της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR.

Θα ήθελα να ντύσω ένα τζάκι: 
Είναι ανθεκτικό υλικό στη θερμότητα;
Τα συστήματα DECOR είναι ανθεκτικά στη θερμότητα 
και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να φτιαχτεί 
μια επιφάνεια πατητής τσιμεντοκονίας 
DECOR;
Κατά γενικό κανόνα, θα χρειαστείτε 1 μέρα/ 1 χιλιοστό εφαρμογής 
πριν από το αστάρωμα της επιφάνειας. Ο χρόνος εφαρμογής 
εξαρτάται επίσης  από τα τετραγωνικά μέτρα, την πολυπλοκότητα 
και το είδος της εφαρμογής

Η πατητή τσιμεντοκονία DECOR 
μπορεί να γρατζουνιστεί ή να χαραχτεί 
από πτώση βαριών και αιχμηρών 
αντικειμένων;
Όλες οι επιφάνειες, ακόμα και οι πιο ανθεκτικές, 
μπορεί να γρατσουνιστούν και να χαραχτούν όταν πέσει 
πάνω σε αυτές ένα βαρύ και αιχμηρό αντικείμενο. Τα συστήματα 
πατητής τσιμεντοκονίας DECOR της THRAKON είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικά.

Are DECOR systems made up 
of resins? 
DECOR microcement systems are made up of a special 
mixture of cement and liquid resins that are mixed by 
applicators before application. It is a coating with great 
architectural and aesthetic value, created for cladding, restoring,  
recreating and creating vertical and horizontal surfaces.

Can DECOR also be used  
for exterior surfaces? 
DECOR is ideal for external applications such as terraces, verandas, 
stairs, walls, swimming pools and pool decks. DECOR protects from: 
water penetration, climatic stress and UV rays.

Are the expansion joints necessary? 
The expansion joints are necessary and we maintain them. 
As a general rule, for interiors, the maximum application surface 
without expansion joint should not exceed 8 to 10 meters, 
while outdoors the length should not exceed 7 meters.

Does DECOR microcement suit  
to a modern house?
DECOR microcement is ideal for modern and minimal houses because 
it sets the trends in the field of interior design and makes your 
environment unique. 

My holiday house should be restored. 
Can I apply DECOR microcement 
system?
DECOR microcement system is suitable for classic, traditional  
or rustic decoration.

I have a restaurant, a bar, a hotel: 
is DECOR microcement appropriate?
Microcement is  ideal for such places because it has lower 
maintenance costs and longer lifecycle and it is more resistant  
to high foot traffic and moisture. 
Furthermore, microcement adds comfort, simplicity and elegance 
to any environment by adding a unique style too.

Can I apply DECOR systems in the 
bathroom? 
DECOR systems are suitable for applications in bathrooms, in shower 
cubicles, baths or washbasins. 

Can kitchen tops and bar counters 
be made of microcement? 
Yes, it can be used on any type of surface as long as it is treated 
appropriately. The aesthetic result will be perfectly elegant.   
As in many other materials, we recommend not to place directly 
hot objects on it and protect it from acid substances such as lemon, 
vinegar or tomatoes. 

Can I change the color of the surfaces 
once created by DECOR? 
Undoubtedly yes. Just sand/roughen the surface and reapply DECOR 
system. 

How long does it take to create 
a surface in DECOR microcement? 
As a general rule you need 1day /1 mm of application before priming 
the surface. Application time depends also on square meters, 
complexity and type of installation.

Can DECOR microcement surfaces 
be scratched or marked by heavy, 
sharp objects?  
All surfaces, even the most resistant ones, can be scratched 
and marked when heavy and sharp objects fall.  
DECOR microcement systems are extremely resistant. 

I would like to clad a fireplace: 
Is the material heat resistant? 
DECOR microcement systems are heat resistant and you can use 
them without any defects. 

ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ, 
ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ

YOU ASK, 
WE ANSWER
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* Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους τεχνικούς μας και διαβάστε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων. 
* For more info please consult THRAKON technicians and read the product technical data sheets.



Αστάρια προετοιμασίας επιφάνειας
Α) Για απορροφητικές επιφάνειες: GLX 292 
Β)  Για μη απορροφητικές επιφάνειες: χαλαζιακό αστάρι GLX 190

DECOR Πατητή τσιμεντοκονία 2 συστατικών

DECOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή για 
την πατητή τσιμεντοκονία DECOR

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τη δημιουργία 
χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους. 
Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το 
σχηματισμό νερών. Εφαρμόζεται πάνω σε συμπαγές και κατάλ-
ληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό 
υαλόπλεγμα CLIMAPLUS. Κατάλληλο για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες 
από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υπο-
στρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για 
ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, 
ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται για το χρωμα-
τισμό του συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας 2 συστατικών της 
THRAKON, DECOR. Αναμειγνύεται και με κάθε τύπο κονιάματος 
όπως σοβά, στεγανωτικά και συγκολλητικά υλικά.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για το χρωματισμό της πατητής τσιμε-
ντοκονίας DECOR καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, 
επισκευαστικών, κ.ά.
Αποχρώσεις: Διατίθεται 130 επιλεγμένες αποχρώσεις.

Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται για το χρωμα-
τισμό του συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας 3 συστατικών της 
THRAKON, DECOR SUPERIOR. 
Εφαρμογή: Κατάλληλη για το χρωματισμό της πατητής τσι-
μεντοκονίας DECOR SUPERIOR καθώς επίσης και σοβάδων, 
στεγανωτικών, επισκευαστικών, κ.ά.
Αποχρώσεις: Διατίθεται 50 επιλεγμένες αποχρώσεις.

DECOR SUPERIOR Πατητή τσιμεντοκονία 
3 συστατικών-Εποξειδική

Set 17 kg

Set 30 kg

250ml  & 1L

250ml  & 1L

 5kg & 15kg

 5kg & 15kg

 1kg

 1kg

Set 4.25 kg

DECOR ART SUPERIOR  
Χρωστικές σε υγρή μορφή για την πατητή 
τσιμεντοκονία DECOR SUPERIOR

Πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών, ενισχυμένη  
με εποξειδικές ρητίνες για τη δημιουργία χρωματιστών διακο-
σμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους. Δημιουργεί την 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το σχηματισμό νερών. 
Παρέχει πολύ υψηλές αντοχές σε τριβή και στη χημική καταπό-
νηση, πολύ λεία τελική επιφάνεια και εξαιρετική πρόσφυση με το 
υπόστρωμα. Επίσης προσφέρει υψηλές αντοχές σε υδροστατικές 
πιέσεις και είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μεγάλες πισίνες.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες, 
από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα 
υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό 
για ειδικές κατασκευές όπως πάγκους, νιπτήρες, ντουζιέρες, 
πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά. Κατάλληλο για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. 
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/mm πάχους στρώσης
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DECOR FINE PLUS  
Διακοσμητικό επίχρισμα 1 συστατικού - Παστώδες

Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα τύπου πατητής τσιμεντοκονίας 
ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάστας για 
εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους. Κατάλληλη για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες 
από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ενδοδαπέδια 
θέρμανση, παλιές πλακοστρώσεις και μεταλλικές επιφάνειες, 
κ.α. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, 
ντουζιέρες, σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.
Κατανάλωση: 1,5-1,6 kg/m²/mm πάχους στρώσης.
Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σύμφωνα με τη βεντάλια 
CLIMAPLUS, σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το DECOR FINE PLUS 
μπορεί να χρωματιστεί από τις μηχανές χρωματισμού του 
εμπορικού δικτύου.

Primers for preparation of surfaces
Α) For absorbent surfaces: GLX 292
Β) For non-absorbent surfaces: Quartz primer GLX-190

DECOR Microcement mortar – Two components

Microcement consisting of two components for creating 
colored decorative surfaces on floors and walls. It 
creates the traditional Greek Cycladic style with water 
formations. Applied on a solid and properly primed 
substrate. Combined with the reinforcing fiberglass mesh 
CLIMAPLUS. Suitable for indoor and outdoor surfaces.
Application: It is applied on horizontal or vertical surfaces 
of concrete, plaster,  plasterboard, cement and other 
substrates after proper preparation. Ideal for special 
applications such as counters, sinks, showers, pools, 
planters, stairs, etc.
consumption: 1.5 kg/m²/mm layer thickness.

DECOR ART Color pigments in liquid form

Pigment in liquid form which is mixed with THRAKON DECOR. 
Also mixed with any type of cement such as plasters, sealants, 
adhesives, etc.
Application: Suitable for coloring microcement as well as 
plasters, sealants, repair, etc.
colors: Available in 130 selected shades.

Pigment in liquid form which is used for coloring of the 
3-component THRAKON microcement system DECOR 
SUPERIOR.
Application: Suitable for the coloring of microcement as well as 
plasters, sealants, repair, etc.
Shades: Available in 50 selected shades.

DECOR ART SUPERIOR  
Color pigments in liquid form for the DECOR  
SUPERIOR microcement system

DECOR SUPERIOR 3-component (epoxy) 
microcement

3-component, epoxy based, microcement enriched with epoxy 
resins for creating colored decorative surfaces on floors and 
walls. It creates the traditional Greek Cycladic style with various 
formations. It is highly resistant to abrasion and chemical 
stress and has very smooth finish and excellent adhesion 
to the substrate. It also offers high resistance to hydrostatic 
pressures and is ideal for applications in large pools.
Application: Apply on horizontal or vertical surfaces, concrete, 
plaster, plasterboard, cement and other substrates after 
appropriate preparation. It is ideal for special structures such 
as countertops, sinks, showers, pools, planters, stairs, etc. 
Suitable for indoor and outdoor applications.
consumption: 1,5 kg/m²/mm layer thickness.

Συστήματα Πατητής | Microcement Systems

DECOR PROTECT Γυαλιστερό Βερνίκι 
υδατικής βάσης για προστασία τσιμεντοκονιών

DECOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό 
βερνίκι 2 συστατικών, γυαλιστερό (gloss) ή ματ

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι για την προστασία 
επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες 
έχει προηγηθεί εφαρμογή DECOR PRIM.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω 
σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια, όπου δεν υπάρχουν 
λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια.
Κατανάλωση: 100-200 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστατικών. Προσφέρει 
άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους 
χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την 
ακτινοβολία UV.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε 
είδους δομικού στοιχείου. Συνιστάται ιδιαίτερα για πατητή 
τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, 
φυσική πέτρα, κ.ά. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV 
κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των 
αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν 
αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.
Κατανάλωση: 80-120 ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.

DECOR PRIM  
Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας

Μικρομοριακό αστάρι υδατικής βάσης υψηλής διείσδυσης, 
κατάλληλο για εμποτισμό και σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών 
πριν την εφαρμογή τελικού βερνικιού.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κάθε είδους 
τσιμεντοειδή επιφάνεια, όπως πατητή τσιμεντοκονία, 
παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.
Κατανάλωση: 100-150 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

DECOR FINE PLUS  
Decorative coating in paste form for DECOR 
microcement
Acrylic based decorative coating for microcement. One-compo-
nent, ready-to-use, in liquid form for indoor or outdoor use.
Application: It is applied on horizontal or vertical surfaces 
from concrete, plaster, gypsum boards, cement boards, floor 
heating, existing ceramic tiles, etc. Ideal for small applications 
on sinks, bathtubs, stairs, etc.
consumption: 1.5 - 1.6 kg/m²/mm layer thickness.
Shades: Tinted according to the CLIMAPLUS fan deck, in more 
than 1000 shades. 
DECOR FINE PLUS can be tinted by the commercial network 
tinting machines.

DECOR PRIM  
Impregnating primer for microcement

Micromolar water-based primer of high penetration, suitable 
for impregnating and stabilizing microcement before applying 
the final varnish.
Application: Suitable for application on any cementitious 
surface, such as microcement, traditional type screeds, 
plasters etc. 
consumption: 100-150 ml/m2, depending on the porosity of the 
substrate.

DECOR PROTECT Water based varnish  
for microcement protection

Specially formulated varnish to protect cementitious surfaces 
on which we have already applied DECOR PRIM.
Application: Suitable for indoor and outdoor use on any kind 
of cementitious surface where there is no standing water, fats 
and oils.
consumption: 100-200 ml/m², depending on the porosity of the 
substrate.

DECOR PU VARNISH Polyurethane varnish 
- Two components, for microcement protection 
gloss or matt
Transparent polyurethane varnish, two components. It offers 
excellent waterproofing, high mechanical strength, resistance 
to chemical agents, protection against yellowing and UV 
radiation. 
Application: Suitable for sealing and protecting any kind of 
structural element. Highly recommended for microcement, 
cementitious substrates, wood, metal, natural stone, etc. 
The special formula contains UV filters against UV radiation 
providing protection of shades and styles because it does not 
discolor or turn yellow over time.
consumption: 80-120 ml/m², depending on the porosity of the 
substrate.
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