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TOPLOTNA PREVODNOST

TOPLOTNA PRESTOPNOST

PARO PREPUSTNOST POROZNOST

SPECIFIČNA TEŽA

UPOGIBNA TRDNOST

TLAČNA TRDNOST

Plutovina – Narava v vašem domu

Za zunanjo in notranjo uporabo.

Material za toplotno-izolacijske fasade

Sestava materiala omogoča učinkovit prehod difuzijske vlage, zato ne prihaja 
do nastanka kondenza, solitra in plesni.

Poleti varuje pred vročino, pozimi pa pred toplotnimi izgubami.

Diathonite Thermactive.037

Omet iz Diathonite Thermactive.037 deluje kot higrometrična pljuča:

  in kondenza.

• Absorbira in izničuje paro, s čimer prepreči nastajanje vlage 

• Nudi zelo dobro zvočno izolacijo, nevtralen je za statično naelektritev 

  in ne privlači prašnih delcev.

• Razred gorljivosti: A1.

• Po zaslugi naravne zaščite je odporen na termite in žuželke.

DIATHONITE OMETI NA BAZI PLUTE

100% naravni materiali

TOČKE ZA 
OKOLJSKO PRIJAZNOST

= 0,037 W/mK

= 3

2a = 0,1 m /Ms

RAZRED GORLJIVOSTI

A1

ZMOŽNOST RAZVLAŽEVANJA
2 0,51,00 Kg/m h

2742 N/mm

22800 kg/m

3 += 250  15% kg/m-

71%

fasad z učinkovito termo-izolacijo in tudi omet za izsuševanje 
vlažnih zidov. Mešanica drobirja iz plute in ostalih povsem 
naravnih materialov, vsebuje 80% zraka. Materiali so žilavi, 
elastični, nudijo zelo dobro zvočno in toplotno zaščito ter ob 
enem zelo dobro prepustnost za 

Živimo v času, ko vse bolj prihaja v ospredje ekološka in 
ekonomska sprejemljivost gradbenih materialov, njihova 
energetska varčnost, trajnostna gradnja in dolgoročno varovanje 
okolja, ob enem pa tudi zagotovitev in ohranitev zdravih in 
prijetnih  bivalnih pogojev. Vse to zahteva skrbno izbiro 
gradbenih materialov, ki poleg že omenjenih pogojev, morajo 
omogočati reativno svobodo oblikovanja in estetskega izražanja 
ter enostavno uporabo. 

Pluta je v gradbeništvu že dolgo znana kot toplotno izolacijski 
material, v obliki plošč ali drobljenca. Sedaj pa so na voljo tudi 
gradbeni materiali »ready to use«, za izdelavo 

zračno paro. Imajo naravno odpornost proti bakterijam in 
termitom. Materiali Diathonite so negorljivi, torej primerni za 
protipožarno gradnjo.



Diathonite Deumix+

Zelo lahek material za izdelavo ometa z makro-porozno strukturo, ki omogoča 
intenzivno razvlaževanje zidov in istočasno preprečuje nastajanje solitra.
Vsebuje drobljenec iz plute (granulacija 0-3 mm), naravno apno NHL 5, glino in 
posebne dodatke, ki pospešujejo prehajanje vlage skozi makro-porozno strukturo 
ometa in omogočajo nemoteno izhlapevanje vode oziroma izsuševanje zidov. 
Poleg učinkovitega izsuševanja, Diathonite Deumix omet zagotavlja tudi zelo 
dobro toplotno izolacijo. Je edini omet za izsuševanje, ki obenem izboljša tudi  
toplotno-izolacijsko zaščito zidov in s tem zmanjša stroške ogrevanja. 

Omet za izsuševanje zidov

• Brez kemikalij, 100% naravni materiali, kot so: pluta, glina, apno.

• Nanaša se ročno ali strojno.

• Zadostuje že 2 cm debel nanos.

• Primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

• Razred gorljivosti: A1.   

TOPLOTNA PREVODNOST

TOPLOTNA UPORNOST

PARO PREPUSTNOST POROZNOSTUPOGIBNA TRDNOST

TLAČNA TRDNOST

100% naravni materiali
OKOLJSKO PRIJAZNOST
TOČKE ZA 

= 0,080 W/mK

= 4

2R = 0,125 m K/W

RAZRED GORLJIVOSTI

A1
ZMOŽNOST RAZVLAŽEVANJA

2 0,50,63 Kg/m h

23,11 N/mm

23100 kg/m

71,64%

IZ 100% NARAVNIH SESTAVIN

 

Arheološka izkopavanja so pokazala, da so Stari Rimljani že pred 
2000 leti uporabljali pluto kot toplotno izolacijski gradbeni 
material. Tudi ostali uporabljeni materiali v ometih Diasen so zelo 
dolgotrajni,  naravno odporni in izgubljajo svojih specifičnih 
lastnosti.  Zanesljivo lahko napovemo, da je njihova življenjska 
doba 100 let in več. V celotni verigi, od pridobivanja bazičnih 
surovin, skozi predelavo, vgradnjo  in možnostjo reciklaže,  
Diasen proizvodi  izpolnjujejo zahtevam trajnostne gradnje.

Pluta se pridobiva iz skorje hrasta plutovca. Luščenja skorje se 
izvaja ročno,  vsakih 12 -14 let in je za drevo popolnoma 
neškodljivo, življenjska doba teh dreves je več stoletij. V času 
življenja enega drevesa se torej izmenja več generacij  delavcev 
za luščenje skorje.

100% naravni materiali z zelo dolgo življenjsko dobo

apno kot vezivni material

pluta

vlaknine

glina
Diatomejska zemlja
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Tankoslojni 1-komponetni premaz za hidro-izolacijo.

Na vodni bazi, okolju prijazen, brez oznake za nevarno snov, 

• ETAG005 CERTIFICIRAN - 10 letna garancija (na odprtem), 
  neomejena, če je prekrit s keramiko.

  tempetarurne cikluse.

• Ohranja elastično do temperature -25°C.

• Na vodni bazi, brez VOC,  varno delo tudi v zaprtih prostorih.

• Površina se lahko čisti, ne nastaja plesen in alge. 
• Barva: bela, siva

• Preizkusen na klimatski test 1680 ur.

• Elastičnost do pretrganja: 200%.

• Površina ostane rahlo strukturirana in nedrsna.

• Odlična odpornost na UV, vremenske  vplive, 

• Poraba: 2 kg / m2 za debelino 2mm

• Pohoden -z zmerno intenziteto (do 1.5 N/mm2).
• Zagotavlja vodotesnost z malo debilno nanosa.

Acriflex PRO

SODOBNI PREMAZI ZA HIDROIZOLACIJE 
V GRADBENIŠTVU

Prednosti stenske barve Diasen C.W.C.Stop Condense:    

• Lahko se prebarva z zidnimi barvami na vodni osnovi.

• Zelo enostavna za nanašanje – naredi sam.
• Zvišuje temperaturne površine do - 5ºC.
• Ekonomična rešitev.

• Popolnoma naravna.

• Izboljšuje higienske pogoje bivanja.

Tekoči premaz za brezšivno izolacijo za velike obremenitve.

Trikomponentni premaz na osnovi epoksi in cementa, brez topil. Vzdrži do 9.5 Atm 
pozitivnega kot tudi negativnega pritiska vode. Odporen na visoko in nizko 
temperaturo, olje, morsko vodo. Ima dober oprijem na različnih podlagah, vključno 
z EPS, PU peno, PVC . Osušeni premaz se lahko omeče, pobarva z zidnimi barvami, 
prelepi s keramiko ali pa pusti v originalnem stanju.

Sanacija plesni s stensko barvo.

C.W.C. Stop Condense

Watstop (A+B+C)

• Na suhi premaz se lahko lepi keramika direktno.
• Sanacija pri azbestu: 1 kg 
• Rok uporabe: 12 mesecev



Tankoslojni pohodni 1-komponetni premaz za hidro-izolacijo 
na bazi elastomernih smol, namenjen za zelo izpostavljena mesta 

Na vodni bazi, okolju prijazen, brez oznake za nevarno snov (brez VOC), 
varno delo tudi v zaprtih prostorih.

(tudi za stoječo vodo).

• Elastičnost do pretrganja: 90%.
• Garancija 5 let na odprtem, neomejeno če je vgrajen pod keramiko.

• Preizkušen na klimatski test 1680 ur.
• Odlična odpornost na UV, vremenske vplive, 

• Ohranja elastičnost do temperature -25°C.

• Zagotavlja vodotesnost z malo debelino nanosa.
• Pohoden – meh. trdnost 4 N/mm2.

  temperaturne cikluse.

• Na suhi premaz se lahko lepi keramika direktno.

• Dobro odporen na UV, vremenske vplive, temperaturne cikluse.

• Na suhi premaz se lahko lepi keramika direktno.

• Zagotavlja vodotesnost z malo debilno nanosa.
• Površina ostane rahlo strukturirana in nedrsna.

• Elastičnost do pretrganja: 170%.
• Ohranja elastično do temperature -25°C.

Na vodni bazi, okolju prijazen, brez oznake za nevarno snov, varno delo tudi 

Tankoslojni 1-komponetni premaz na bazi elastomernih smol za hidro-izolacijo.

v zaprtih prostorih.

• Neomejena garancija, če je prekrit s keramiko.

Acriflex X PRO

• Rok uporabe: 12 mesecev

• Barva: bela, siva, rdeča.
• Površina se lahko čisti, ne nastaja plesen in alge.
• Površina ostane rahlo strukturirana in nedrsna.

• Poraba: 2 kg / m2 za debelino 2mm

Acriflex MONO

• Barva: bela, siva, rdeča
• Poraba: 2 kg / m2 za debelino 2mm
• Rok uporabe: 12 mesecev

• Površina se lahko čisti, ne nastaja plesen in alge. 

www.ekogradnja.si



• Površinsko suh že po 30 minutah / 50 ºC 

• ETAG005 Certifikat – 10 letna garancija

• Raztezek do pretrganja: 330 %
• Idealen za delo pri nizki temperaturi. 
  (smart drying technology).

Hidro-izolacijski premaz na bazi bitumna.

• Zelo enostaven za delo – na vodni osnovi.

• Temperatura za delo: +5 do +35 ºC

• Brez topil, brez oznake za nevarno snov.

• 1-komponetni, uporaben takoj, brez predpriprave.

Hitro sušeči, 1-komponetni , na vodni osnovi, brez oznake za nevarno snov.

• Poraba: 2 kg v 2 nanosih 
• Barva: črna, siva

• Odporen na UV, vremenske vplive in temperaturne cikluse.

• Površinsko suh že po 30 minuta.

• Temp. za nanašanje: +5 do +35 ºC

• Raztezek do pretrganja: 91%
• Odporen na temperaturne spremembe, UV...
• Na suhi premaz se lahko lepi keramika direktno.

• LEED Certificiran
• Premaz na bazi bitumna, z dodanimi mikro-kroglicami iz polistirena

• Za brezšivni nanos, ne potrebuje mrežice za ojačitev.

Hidro-izolacijski premaz visoke gostote na bazi bitumna in akrilnih smol 

• Suh na izpiranje: 30 minut

z dodanimi mikro-kroglicami iz polistirena.

Hitro sušeči, 1-komponetni, na vodni osnovi, brez oznake za nevarno snov.

• Visoko viskozen, z enim premazom do 3 mm debeline.
• Zelo primeren za izravnavo neravnin in razpok.

Ultrabit

Ultragum



Premazi za tla za manjše obremenitve, kot so kleti, garaže, sprehajalne steze, igralne površine, tla v delavnicah in 
proizvodnih obratih, kjer se odvija lažji transport - za ta namen so na voljo na voljo  1-komponetni materiali, ki so 
enostavni za delo, cenovno dostopni,  na vodni osnovi, torej prijazni za uporabnike in okolje. Namenjeni so tudi za 
zunanje površine, ker so UV odporni.

Izbira premaza za tla zavisi od področja uporabe, v grobem razdeljena v 2 skupini:

Premazi za tla v industrijskih objektih, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam (viličarji, stroji, tovorna vozila): za ta 
namen se v glavnem uporabljajo 2-komponetne samo-razlivne mase na bazi epoksija ali poliuretana. Te so 
zahtevne za izvedbo, primerne za profesionalne izvajalce. Ker niso UV obstojne, so omejene samo za uporabo v 
notranjih prostorih.

Talni premaz za igralne površine, kolesarske steze, pešpoti, kleti, terase

Premaz za tla za garaže, mehanične delavnice, bencinske črpalke, parkirišča, 
klančine, skladišča, avto pralnice.

Floorgum Paint

Floorgum Tyre Mono

Visoko kvaliteten 1-komponenten barvni 
premaz za tla na vodni osnovi, iz mešanice 
specialnih smol granulacije 0.06 do 0.1 mm. 
Premaz je ne-drsen in primeren za igralne 
površine, kolesarske steze in talne označbe 
na stezah za pešce in kolesarje. Odlično 
odporen na vodo, UV žarke, temperaturne 
cikluse in na obmorske klimatske razmere. 
Idealen tudi za pomožne prostore – garaže, 
kleti, terase, stopnišča. Suhi premaz je 
elastičen in ugoden za hojo, tudi z bosimi 
nogami.

Visoko kvaliteten 1-komponentni ne-drsni 
talni premaz za površine, namenjene za 
promet z avtomobili. Zasnovan iz specifične 
mešanice smol, pridobljenih po inovativni 
recepturi,  ki že pri  mali debelini zagotavlja  
veliko mehanično odpornost in odpornost 
proti obrabi.  Premazana površina je ne-
drsna, tudi če je omočena,  premaz je 
primeren za uporabo na notranjih in zunanji 
površinah. Barva Floorgum Tyre Mono je zelo 
enostavna za nanašanje, primerna  tudi za 
premazovanje klančin, tudi kot alternativa 
asfaltnim površinam. Odlična odpornost na 
vremenske vplive, UV žarke, tekoče vode, 
goriva, olja in smog. 

TALNI PREMAZI
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