VÉKONYRÉTEG HŐVÉDŐ
BEVONATOK
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Horváth József
ügyvezető igazgató

bemutatkozás

A MANTI® CERAMIC hővédő bevonatcsalád
a Műszer Automatika Kft. önálló fejlesztése.
A magyar magántulajdonban lévő vállalkozás 1982ben alakult. A folyamatos innovációs, kutatási
és fejlesztési tevékenység eredményeképpen
a cégcsoport több területen is piacvezető
szerepet tölt be. Fő tevékenységi területeink
a vasúti irányítási- és biztonságtechnika,
közlekedésautomatizálás, a lakossági és ipari
gáz- és oldószer érzékelők fejlesztése, gyártása,
szervizelése. Cégünk további profiljai közé
tartozik a fa- és fémmegmunkálás, valamint a
MANTI® CERAMIC termékcsoporttal megvalósított
új, innovatív technológiájú hővédelelem.

termékbevezető

A MANTI® CERAMIC egy vékony rétegű hővédő
anyag. Fő komponensei a nanotechnológiával —
magas hőmérsékleten — előállított mikroméretű
kerámiagömbök, amelyeket vákuumos üreg tölt ki.
Az üreges vákuum mikrokerámia gömbök a
nanoméretű falvastagságuk révén szinte teljes
mértékben gátolják a hő áramlását.
A hagyományos szigetelőanyagok nem állítják
meg, csak lassítják a hő áramlását. A hőszigetelő
képességük ebből adódóan jelentősen függ a
hőszigetelő réteg vastagságától.
A szigetelőanyagok többségének magas
a vízfelvevő képessége, alkalmazásuk eleve
megvalósítja a páralecsapódást a fal és a szigetelő
réteg között, ami a penészgombák ideális élőhelye.
A MANTI® CERAMIC a festékek mintájára kialakított
vékonyréteg hővédő anyag és a felhordásra
kidolgozott technológia biztosítja a mikrokerámia
gömbök réteges elrendeződését. A vízbázisú
kötőanyag jól tapadó, szilárd és egyben rugalmas
felületet biztosít.

kerámiabuborék

üreges
belső
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Termékelőnyök

• Hatékony hővédelem kis

rétegvastagságban

• Innovatív, környezetbarát összetétel
• Időjárásálló, jól tapadó és dekoratív
bevonat
• Egyszerű és hatékony felhordás strukturált

felületeken is

• Magyarországi fejlesztő- és gyártóbázis

A MANTI® CERAMIC az épületek hővédelmét
valósítja meg. Nyáron nem engedi be, télen
pedig nem engedi ki a hőt. Az épületek külső
falfelületeit 1-1,5 mm vastagságban célszerű
MANTI® CERAMIC‑kal bevonni. A hővédő réteg
választható anyagában színezett és fotokatalitikus,
öntisztuló változatban is. Az épületek belső
felületein való alkalmazása jelentősen növeli az
energiamegtakarítás hatékonyságát és kellemes
komfortérzetet biztosít. A fűtőtestek, radiátorok
mögött lévő falfelület bevonása MANTI® CERAMICkal hőpajzsot hoz létre, ezzel növelve a fűtés
hatékonyságát, és gátolja a porképződést a radiátor
mögötti falon.
A mikroméretű kerámiagömbökből kifejlesztett
vékonyréteg hővédő bevonatunk alkalmazásával
eddig még nem tapasztalt, új fizikai jelenségekről
szerezhet tudomást.
Tapasztalja meg Ön is a MANTI® CERAMIC által
nyújtott komfortérzet hatását!
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alkalmazási területek

ÉPÜLETEK BELTÉRI és KÜLTÉRI HŐVÉDELME
A MANTI® CERAMIC kültéri alkalmazásakor,
alapszigeteléssel ellátott épület is bevonható. A különböző
anyagokból (fa, tégla, beton stb.) épített házakra megfelelő
felületi előkészítés és a hibák javítása után felvihető. Beltéri
bevonatként a MANTI® CERAMIC hővédő anyag kiváltja a
hagyományos diszperziós vagy más jellegű festékeket.

MŰEMLÉKEK FELÚJÍTÁSA
A MANTI® CERAMIC hővédő bevonat hatékonyan alkalmazható
műemlékek energetikai jellemzőinek javítására az épülethomlokzat
jellegének megtartása mellett, amely hagymányos hőszigetelő
anyagok (polisztirol, kőzetgyapot stb.) használatával nem
biztosítható. A műemlék épületek architektúrája nem
változtatható meg, csak olyan szigetelési és állagmegóvási
lehetőség elfogadott, mely visszaadja az épület
eredeti szépségét és színeit. A MANTI® CERAMIC
vékonyréteg hővédő bevonat megfelel a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal követelményeinek.
Használatával megtartható az épület jellege,
eredeti megjelenése.

TECHNOLÓGIAI HŐVÉDELEM
A MANTI® CERAMIC hővédő anyag nem kizárólagosan
épületek hővédelmére alkalmazható. Széles felhasználási
területet jelent a különböző technológiai területeken
felmerülő hővédelmi feladatok ellátása. A bevonat olyan
helyeken is képes hővédelmet biztosítani (csővezetékek,
tartályok, kazánok), ahol helyhiány, vagy egyéb okokból
hagyományos szigetelő anyag nem alkalmazható.

alkalmazási területek
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FÉMSZERKEZETES CSARNOKOK HŐVÉDELME
Ha csak belül alkalmazzuk a MANTI® CERAMIC
hővédő megoldást, akkor is jelentős eredményt
érhetünk el. Télen gyorsan melegszik fel a légtér, a
hideg falak hőelvonása jelentősen csökken. A falazat
kevesebb hőt tárol. Jelentős energiamegtakarítást
az időszakosan működő – iskolák, óvodák, egy
műszakos munkahelyek —intézményeknél lehet
elérni. Nyáron a belső hővédelem hatékonysága,
különösen a klimatizált helyiségek esetében jelent
komoly energiamegtakarítást.

SPECIÁLIS HŐVÉDELEM – BEVONT ÜVEGSZÁLAS
TAPÉTA

Az együttes — kültéri és beltéri — MANTI® CERAMIC
rétegek a leghatékonyabb hővédelmet valósítják
meg. A MANTI® CERAMIC rétegeket hordozó falazat
igénybevétele — hőmérsékleti hatások, vízerózió,
koszolódás — lecsökken. A külső MANTI® CERAMIC
réteg lecsökkenti télen a hideg, nyáron a sugárzott
hő akkumulációját a falazatban. A belső MANTI®
CERAMIC hővédő réteg lehetővé teszi a gyors
felfűtést és a hőáramlás egyenletes eloszlását,
megvalósítva ezzel a kellemes komfortérzetet.
A penészképződés esélye, a páralecsapódás gátlása
által, minimálisra csökken.

A MANTI® CERAMIC hővédő bevonat kimondottan
praktikus beltéri felhasználására ad lehetőséget
a bevont üvegszálas tapéta, amely egyszerűen és
könnyen felragasztható bármely faltípusra. A beltéri
hővédelmi hatékonyság megegyezik az air-less
technológiával felhordott rétegével.

SPECIÁLIS HŐVÉDELEM – NEM SZILÁRD HORDOZÓKON
A MANTI® CERAMIC hővédő bevonat — rugalmasságának
köszönhetően — kiválóan alkalmazható nem szilárd struktúrájú
alapok, például sátrak, hővédő ponyvák bevonására.
Extrém hőmérsékleti körülmények közötti szigeteléseknél, ahol
különleges anyagú felületek bevonatolása lenne fontos, és a
hagyományos megoldások nem működőképesek egyedi
tervezés alapján fejlesztünk a megrendelő igényei alapján.
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a MANTI® CERAMIC részletes bemutatása

A MANTI® CERAMIC bevonatok kettős hővédelemet
biztosítanak. Egyrészt nagymértékben fékezi a
bevont falfelületek hőfelvételét, másrészt pedig a

nem érjük el a kívánt hővédelmi hatást. A kutatásfejlesztési tevékenység során alakult ki az innovatív
kötő- és egyéb adalékanyag összetétel, amely

kerámiagömbök összetett és nagy felületet kitevő
rendszere miatt a hővédő teljesítménye is jelentős.
A két jelenség együttes, a bevonat vastagságához
mérve kiemelkedő tulajdonságai alapján a MANTI®
CERAMIC termék- család nem a hagyományos
értelemben vett hőszigetelő anyag. Más, és sokkal
több.

a legjobb teljesítményű szuszpenziót alkotja a
kerámiagömbökkel. A MANTI® CERAMIC termékek
külső és belső bevonatként egyaránt alkalmazhatók.
Az alkotórészek feladatorientált kiválasztása és az
arányok pontos betartása garantálja az optimális
hatásfokot, a hosszú garanciális időt és a termékek
állandó minőségét.

A MANTI® CERAMIC termékek egyik fő alkotóeleme a
nanotechnológiával előállított mikro-kerámiagömbök,
melyek átmérője 10-70 µm, falvastagságuk pedig
átlagosan 300 nm. A belsejükben közel légüres tér
van. Részben ez a vákuum alakítja ki a bevonatoknak
azt a tulajdonságát, ami szinte leküzdhetetlen
akadályt jelent a különféle hőáramlásoknak. A másik
fontos előnye ennek a struktúrának, hogy a gömbök
közötti érintkezési felület minimális. A hőáram
hosszú és kanyargós utat jár be annak ellenére,
hogy a bevonat vastagsága csupán 0.5-3 mm.
A mikroméretű kerámiagömböket — az őket néhány
mikron vastagságú rétegben bevonó — speciális
kötőanyag tartja össze. Ez a szerkezeti felépítés a
termodinamikai előnyökön túl nagyfokú mechanikai
rugalmasságot is biztosít a MANTI® CERAMIC hővédő
rétegnek.
A bevonat hatékonyságát nem csak a
kerámiagömbök határozzák meg. A mikrokerámiát
nem lehet önmagában „varázsporként“ használni.
A kerámiagömböket tetszőlegesen kiválasztott
festékbe vagy egyéb kötőanyagba belekeverve

Kötőanyag

Légrés

Kerámiagömbök

1,5mm

a MANTI® CERAMIC részletes bemutatása
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Télen a hő a beltér felől a kültér
felé áramlik. A falban lelassuló
meleg hőáramlás a MANTI®
CERAMIC rétegben erős
ellenállásba ütközik, energiát ad
át a fal anyagának. A fal tárolja
a hőt. Ez az „akkumulátor” hatás
meggátolja a hidegsugárzást
és kellemes komfortérzetet
eredményez. Tapasztalataink
szerint már 16 °C-os levegő
hőmérséklet esetén egyenletes, jó
hőérzet alakul ki.

1,5mm

csak beltéri hővédő rétegként történő alkalmazás

1,5mm
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1,5mm

csak kültéri hővédő rétegként történő alkalmazás

Nyáron a hő a kültér felől a beltér
felé áramlik. Ebben az esetben
viszont a napsugárzás és az infra
hősugárzás először a MANTI®
CERAMIC rétegre jut. A széles
spektrumú elektromágneses
hősugárzás körülbelül 85
százaléka nem jut át a MANTI®
CERAMIC rétegen, a maradék
15 százalék lassuló áramlással
a falazatban tárolódik. Az
1-1,5 mm vastag MANTI®
CERAMIC rétegnek hőtároló
képessége gyakorlatilag nincs.
Tapasztalataink szerint ez a
jelentős hővisszatartás a tavaszi
és őszi időszakban is működik.
Kompenzálása szellőztetéssel
oldható meg.
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tervezési segédlet

Több tanulmány foglalkozik a hagyományostól
eltérő struktúrájú — mikro- és nanoméretű
komponenseket fő komponensként tartalmazó
— vékonyrétegű bevonatok hőtani viselkedésével.
A cikkek és tanulmányok alapján megállapítható,
hogy célszerű a hagyományostól eltérő falszerkezeti
hőátbocsátási tényező meghatározási módot
alkalmazni. Figyelembe kell venni a vékonyréteg
hővédő bevonatok szabad levegővel érintkező
felületén végbemenő felületi hőátadási tényező
megváltozását.
A tényező pontos meghatározása több irányból
közelíthető meg. Egyik fontos szempont, hogy a
jelenleg használt modellekben minden külső és belső
falszerkezeti hőátadási tényező uniform módon
kerül meghatározásra, attól függetlenül, hogy a
tényleges hőszállítási folyamatok valós paraméterei
milyenek (légáramlás sebessége, iránya, a levegő
páratartalma, falfelület minősége).
Másik szempont, hogy a jelenleg használt hőterjedési
modellektől eltérő megközelítést javasol több cikk,
melynek jelentős hatása lehet a felületi hőátadás
folyamatára és a végső hőátadási tényező értékére.
A vékonyréteg hővédő bevonatok hőgátlása az
alábbiak szerint tevődik össze:

• A hő radiácós terjedése lecsökken, mivel a bevonat

felülete, valamint a bevonatban használt üreges
vákuum mikro-kerámiagömbök reflektálása magas,
így előnyösen befolyásolja a falszerkezet hőfelvételi
és hőleadási mechanizmusát.

• A bevonatban a hő konduktív terjedése szintén

gátolt, mivel a bevonat térfogatának túlnyomó
részét a kerámiagömbök belsejében lévő közelítőleg
ideális vákuum teszi ki. A bevonat anyagában fellépő
minimális hővezetés a gömbök falában, valamint
a bevonat szerkezeti kötőanyagában jelentkezik.
A fotonok által közvetített energia a gömbfalak
vékonysága miatt minimális mértékű.

• A hőterjedés megvalósulhat még konvektív

módon is a bevonat anyagán belül, azonban a
bevonat térfogatának legnagyobb részét kitevő
mikrogömbök belsejében nagyon kis mennyiségű
molekula található, ezért az átadható hő
mennyisége igen korlátozott, ezért a konvektív
hőterjedés szintén nagyon alacsony.

A fentiek alapján a bevonatban a hőterjedés gátolt,
ezért a felületen is csak korlátozott hőátadás jön
létre. Ez a felületi hőátadási tényező alacsonyabb
értékét eredményezi.
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termékváltozatok

Architectural
Ez a termékcsoport alkalmas beltéri és kültéri hővédelmi
feladatok ellátására. A termékcsoport alap fehér színnel
rendelkezik, mely önmagában is dekoratív bevonatot képez.
Az Architectural termékcsoport felülszínezhető, mind
MANTI® CERAMIC Architectural Color termékekkel,
mind pedig más színes festékekkel. Jellemzően alapozó
és közbenső bevonatrétegnek szánt termékfajta,
de zárórétegnek is kiváló. Zárórétegként használva
tartalmazhat vízlepergető és biocid hatású adalékokat is.

Architectural color
A termékcsoport tartalmazza mindazon
termékváltozatokat, melyek a gyártófolyamat során az alap
fehér színtől eltérő színnel kerültek gyártásra.
A MANTI® CERAMIC Architectural Color termékcsalád
színezéséhez kizárólag szervetlen pigmenteket
használunk, melyek előnye, hogy a bevonat színtartóssága
jelentősen jobb, mint más, szerves pigmentet tartalmazó
színezőfestékeké. A szervetlen pigmentekből adódó
hátrány, hogy az elérhető színek nem fedik le a teljes
színpalettát. A kívánt színeket minden esetben össze
kell vetni az elérhető színskálával a kivitelezési folyamat
felmérési fázisában, mert színárnylattól függően
csökkenhet a hővédő bevonat hatásossága. Jellemzően
zárórétegként kerül felhasználásra, kültéri és beltéri
bevonatok esetében is.

termékváltozatok
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Technological
A termékcsoport olyan termékváltozatokat tartalmaz,
melyek alkalmasak a nem építőipari felületek (jellemzően
fémfelületek) hővédelmének ellátására.
A termékcsoport előnye, hogy olyan helyeken is
képes hővédelmet biztosítani, ahol helyhiány vagy
egyéb okokból hagyományos szigetelőanyagok nem
kerülhetnek beépítésre. A termékcsoport folyamatos
fejlesztés alatt áll jelenleg is, kitűzött célként szerepel,
hogy olyan bevonatokat hozzunk létre, melyek képesek
hatásos hővédelmet nyújtani magas hőmérsékleteken is.
Jellemzően olyan területekre ajánlott a felhasználása, ahol
magasabb hőterhelésnek kitett felületek hővédelmét kell
ellátni.

Special
A termékcsoport tartalmazza mindazon
termékváltozatokat, melyek a hagyományos igényektől
eltérő feladatokra kerülnek formulázásra.
A termékcsoportba tartozó termékek minden esetben
külön igényfelmérés alapján készült egyedi formulával
rendelkeznek. A termékcsoport egyedi, speciális feladatok
ellátására lett kialakítva.
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gyártás

MANTI® CERAMIC
celldömölki gyártóbázis
A MANTI® CERAMIC termékcsalád a Műszer
Automatika Kft. saját celldömölki gyártóbázisán kerül
előállításra. A gyártóegységben a gyártóberendezéseken kívül
a folyamatos minőségbiztosítás felügyeletére kialakításra került
egy önálló labor is, melynek feladata az alapanyagok és a gyártási
procedúra ellenőrzése és felülvizsgálata. A laboratórium elvégzi
azokat a feladatokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a termék a
legjobb minőségben kerüljön legyártásra.

gyártás

MANTI® CERAMIC üzem, gyártási technológia
A MANTI® CERAMIC gyártóüzeme Celldömölkön
közel 700 m2-en működik, melyből a gyártáshoz
szükséges tér megközelítőleg 300 m2, a készáru és
anyagraktár 350 m2, az üzemi laboratórium és egyéb
szociális helyiségek területe 50 m2.
A gyártóüzemben kialakításra került üzemi
laboratórium feladata a gyártási folyamat fázisaiban
jelentkező minőségellenőrzési feladatok elvégzése.
A laboratóriumban történik a beérkező alapanyagok
minőségellenőrzése, a gyártás közbeni, valamint a
késztermékek előírásoknak megfelelő rendszeres és
mintavételes ellenőrzése.
A gyártáshoz szükséges alapanyagok tárolása a
temperált raktárhelyiségben történik, ahonnan villás
emelőgép segítségével kerülnek a gyártótérbe.
A gyártáshoz felhasznált alapanyagok egyike
sem igényel különleges tárolási feltételeket. Az
anyagraktár területe elégséges legalább kétheti
anyagszükséglet és a késztermék egyidejű
tárolására. A gyártáshoz szükséges ioncserélt
víz a gyártóüzemben egy RO‑rendszerű víztisztító
berendezés segítségével kerül előállításra.
A szükséges vizet a városi vízhálózat biztosítja.
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A teljes technológia személyi igénye egy
műszakban 5 fő, mely lefedi a gyártáshoz
szükséges személyzetet, az anyagmozgatási,
előkészítési és rakodási igényt, valamint a
laboratóriumi, minőségbiztosítási és adminisztrációs
tevékenységekhez szükséges személyzetet.

A gyártási
technológiai
szakaszos rendszerű,
a MANTI® CERAMIC
előállítása jelenleg 4 db
500 liter hasznos térfogatú
keverőreaktorban történik.
A keverőreaktorba a beadagolás
technológiai csőhálózaton,
szállítószivattyúk segítségével és
manuálisan történik.
Az üzem 8 órás munkarendben napi
5000 literes gyártókapacitással rendelkezik,
mely többműszakos munkarend esetén
tovább növelhető.

Az üzem, illetve a gyártástechnológia
infrastrukturális igényei az alábbiak:
• A vízigény 2,5 m3/h csúcsfelhasználás mellett
• A normál üzemfeltételek során az energiaigény
50 kW.
A gyártási folyamat során nem keletkezik veszélyes
hulladék. A teljes folyamat során keletkezett
hulladékok helyi előkezelés, vagy szelektív gyűjtés
után újrahasznosításra kerülnek.

Tekintse meg a gyártást és
kivitelezést bemutató videónkat:
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kivitelezés

A MANTI® CERAMIC bevonatok
könnyen felhordhatóak, fehér
színű szuszpenziót alkotnak.
A száradás után pedig törtfehér
színű, repedésmentes, öntisztuló,
dekoratív réteget képeznek.

A bevonat hőtechnikai
tulajdonságait nem csak annak
összetétele, hanem a felhordás
minősége is nagymértékben
befolyásolja. A szakszerűtlenül
felvitt bevonat egyenetlen, nem
képez állandó struktúrájú réteget.
A rossz minőségben felhordott
rétegek változó hőtechnikai
jellemzői jelentősen rontják
a bevonat hatásfokát. Ennek
elkerülése érdekében a Műszer
Automatika Kft. nem csak a
termékfejlesztés és gyártás
területén tartja elsődlegesnek a
garantált minőséget, hanem a
kivitelezés során is. A felhasználók
érdekében kifejlesztett egy
olyan eljárást, ami pontos
technológiai fegyelem mellett
biztosítja a bevonat kiváló
hővédelmi teljesítményét és
hosszú élettartamát. A képzett
szakemberekkel és magas
műszaki színvonalú eszközökkel
a Műszer Automatika Kft.
a kivitelezés minőségét is
garantálja.
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A kivitelezés során az előkészített,
por- és zsírmentes alapfelületre
a hordozó típusától függően
eltérő rétegvastagságú
alapozóréteg kerül felhordásra.
Az alapozórétegre több rétegben,
meghatározott vastagsággal
kerülnek fel a közbenső rétegek,
amiket egy záróréteg követ.
Minden réteg előre meghatározott
vastagságban kerül felvitelre.
A kivitelezés air-less
szóróberendezéssel történik.
MANTI® CERAMIC termékekkel
kivitelezést csak a Műszer
Automatika Kft.-vel szerződött
és a Műszer Automatika Kft. által
oktatott kivitelezők végezhetnek.

Tekintse meg a gyártást és
kivitelezést bemutató videónkat:
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MANTI Gyártóüzem – Celldömölk
Tetőfedő hullámlemezek hővédelme
• Kivitelezés időpontja: 2015
• Kivitelezés helyszíne: Celldömölk
• Jelleg: Technológiai
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC
ARCHITECTURAL

Vázas acélszerkezetes csarnok

referenciák
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MANTI® CERAMIC üzemcsarnok hőmérsékleti adatok
Időpont Külső
hőmérséklet
árnyékban

Üzemcsarnok
belső
hőmérséklete

Százalékos
hőmérsékletcsökkentés

Tetőlemez
külső
hőmérséklete

Tetőlemez
belső
hőmérséklete

Százalékos
hőmérsékletcsökkentés

8:00 26 °C

25 °C

3,8%

41 °C

32 °C

22,0%

9:00 29 °C

25 °C

13,8%

46 °C

34 °C

26,1%

10:00 32 °C

25 °C

21,9%

49 °C

36 °C

26,5%

11:00 33 °C

25 °C

24,2%

53 °C

38 °C

28,3%

12:00 35 °C

26 °C

27,1%

61 °C

43 °C

29,5%

13:00 36 °C

26 °C

29,2%

65 °C

45 °C

30,8%

14:00 38 °C

26 °C

31,6%

69 °C

50 °C

27,5%

15:00 39 °C

26 °C

33,3%

72 °C

51 °C

29,2%

16:00 37 °C

26 °C

29,7%

70 °C

51 °C

27,1%

Külső hőmérséklet árnyékban

40

32

33

35

Üzemcsarnok belső
hőmérséklete
36

38

39

Tetőlemez külső hőmérséklete
37

30

20

60

26
25

25

80

61

29

25

25

25.5

25.5

26

26

26

41

46

49

34

36

65

72

70

50

51

51

14:00

15:00

16:00

69

53

40

32

38

43

45

20

10

0

Tetőlemez belső
hőmérséklete

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

0

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00
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Műemlék épület – Pécs
Műemlék jellegű épület homlokzati felújítása Pécsett.
• Kivitelezés időpontja: 2013
• Kivitelezés helyszíne: Pécs
• Jelleg: Építőipari
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC ARCHITECTURAL COLOR
Családi ház – Szentlőrinc
Családi ház homlokzati felújítása Szentlőrincen
• Kivitelezés időpontja: 2014
• Kivitelezés helyszíne: Szentlőrinc
• Jelleg: Építőipari
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC ARCHITECTURAL COLOR
Force Kft. – FŐTÁV technológiai hővédelem
Csővezetékek technológiai hővédelme
• Kivitelezés időpontja: 2014
• Kivitelezés helyszíne: Budapest
• Jelleg: Technológiai
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC Technological
Nyaraló – Balatonfűzfő
Nyaraló épület homlokzati hővédelme
• Kivitelezés időpontja: 2015
• Kivitelezés helyszíne: Balatonfűzfő
• Jelleg: Építőipari
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC ARCHITECTURAL
Bemutatóterem – Málta
Építőanyag kereskedés bemutatótermének hővédelme
• Kivitelezés időpontja: 2015
• Kivitelezés helyszíne: Málta
• Jelleg: Építőipari
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC ARCHITECTURAL
Társasházi lakás – Pécs, Uránváros
Társasházi lakás homlokzati hővédelme
• Kivitelezés időpontja: 2015
• Kivitelezés helyszíne: Pécs – Uránváros
• Jelleg: Építőipari
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC ARCHITECTURAL
Családi ház – Komló
Családi ház homlokzati hővédelme
• Kivitelezés időpontja: 2013
• Kivitelezés helyszíne: Komló
• Jelleg: Építőipari
• Alkalmazott bevonat: MANTI® CERAMIC ARCHITECTURAL

A MANTI® CERAMIC és egyéb innovatív termékek fejlesztése

A MANTI® CERAMIC termékekkel kapcsolatos kitűzött
fejlesztési cél a lehetséges hordozó felületek bővítése.
Kísérletek folynak új, polimerbázisú kötőanyagok
alkalmazására.
Rövidtávú elképzelés a technológiai
alkalmazások hőmérsékleti határainak
jelentős kiterjesztése.
Folyamatban van a MANTI®
CERAMIC ARCHITECTURAL COLOR
termékváltozat színpalettájának
bővítése, valamint a színválaszték
RAL, illetve Pantone
kódrendszereknek való
megfeleltetése.
Hosszútávú elképzelés
a MANTI® CERAMIC
hővédő termékek
rendszerkoncepcióba
integrálása.
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2040 Budaörs, Komáromi utca 22.
Telefon: +36 23 365 280
Telefon: +36 23 414 922
Telefon: +36 23 414 923
Fax: +36 23 365 087
E-mail: manti@manti.hu

www.manti.hu

