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MŰSZAKI ADATLAP 
 

MANTI Primer fix tapadásjavító koncentrátum 
 
Összetétel: Vizes diszperziós kötőanyag, víz, adalékanyagok (hígítást igényel) 
 
Kiszerelés: 10 liter 
 
Általános tulajdonságok: A MANTI Primer fix tapadásjavító koncentrátum vizes 
bázisú, oldószermentes, vékony rétegként felhordható, stabil bevonatot képző 
mélyalapozó, tapadásjavító folyadék. Különböző kül- és beltéri nedvszívó felületeken 
(gipszkarton, vakolat, tégla, cserép, beton, homlokzat, lábazat, beton, stb.) 
tapadóhídként alkalmazható. Megnöveli a nedvszívó felület szilárdságát, ezáltal a 
festékek, diszperziós kötőanyag tartalmú glettanyagok, vakolatok tapadását. Lég- és 
páraáteresztő, a felületek eltérő nedvszívó hatását kiegyenlíti, ezáltal megakadályozza 
a festés során esetlegesen fellépő foltosodást, egyenletes tapadást biztosít a rétegek 
között.  
 
Felhasználási terület: Porózus, szervetlen alapú anyagok mélyalapozására, ásványi 
kötésű, mészhabarcs, gipsz és cement alapú vakolatok, beton, tégla, természetes kő 
felületeken tapadásjavításra. 
 
Minőségi jellemzők:  
 
Külső: híg, tejfehér, homogén diszperzió 
pH érték: 7,5 – 8,5 
Sűrűség (23°C-on): 1,01 – 1,03 g/cm3 
Száradási idő (23°C-on): min. 2 óra * 
Átvonhatóság (23°C-on): min. 2 óra * 
Kiadósság (1:5 hígítás esetén): 6 – 8 m2/liter 
 
* A száradási időt a felhordási környezet magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja! 
 
Tárolás, eltarthatóság: A tárolás bontatlan csomagolásban, +5 és +25°C közötti 
hőmérsékleten, jól szellőző, hűvös, száraz helyen történjen. Hőhatás, direkt napfény 
kerülendő. Fagyveszélyes! Bontatlan csomagolás esetén a termékre a gyártó a gyártás 
időpontjától számított 2 év felhasználási időt szavatol.  
 
Alapfelület előkészítése: Az alapfelület legyen száraz, nedvszívó, tiszta, olajos-, 
zsíros- és egyéb szennyeződésektől mentes. Az alapfelületet vizsgáljuk át, szükség 
esetén tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el. A nagyobb felületi mélyedéseket, 
repedéseket több rétegben történő gletteléssel, tapaszolással tüntessük el. Száradás 
után az esetleges glettelési, tapaszolási hibákat csiszolással, illetve újbóli gletteléssel, 
tapaszolással javítsuk. 
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Felhasználás: A koncentrátumot az alapfelület nedvszívó képességétől függően 
legfeljebb 1:5 arányban tiszta csapvízzel hígítva kell felhasználni. A kanna tartalmát 
elegyítsük megfelelő mennyiségű vízzel egy arra alkalmas edényben, majd alaposan 
keverjük össze. Felhordható ecsettel, hengerrel, valamint szórással. A mélyalapozó a 
pórusokba teljes mértékben szívódjon be, a felületen ne képezzen fényes réteget! A 
felület száradási ideje az alapfelülettől és időjárástól függően általában 2 - 4 óra. 
Kültéren ne dolgozzunk +5°C alatti hőmérsékleten, esőben vagy tűző napsütésben!  
 
Szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel. 
 
Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes. Alkalmazása 
során a biztonsági adatlapban meghatározottak szerinti egyéni védőfelszerelést kell 
viselni. Környezetbarát termék, felhasználása során nem keletkezik veszélyes hulladék. 
 
EU határérték erre a termékre (A / h): 30 g/l (2010). 
      Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
 
         P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
 
         P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:   
     valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás 
     szerint. 
 
Kiegészítő címke elemek:  
 
 EUH208 1,2-Benzizotiazol-3 (2H)-on-t, pirition-cinket,valamint  

  5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on 2-metil-2H-izotiazol-3-
  on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót  
  válthat ki. 

 
 EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

 
Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! Fagyveszélyes! 
 
Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. 
 
Minőségbiztosítás és vizsgálat: A termék első típusvizsgálati besorolását az ÉMI TÜV 
SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztálya végezte az MSZ EN 1062-1:2007 
szabvány szerint. Jegyzőkönyv sorszáma: R-1274859-M. 
 
Gyártó: Műszer Automatika Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
  H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22. 
  Tel: +36-23-365-280; e-mail: mautom@muszerautomatika.hu 
 
 
 
 
 

Jogi nyilatkozat: Az itt szereplő információk a jelenlegi ismereteink, legjobb tudásunk alapján állítottuk ki 
(jóhiszeműen jártunk el). A Műszer Automatika Kft. nem felelős a MANTI Primer fix bevonaton véletlenül, 
akaratlanul kialakult, illetve a rosszul vagy nem megfelelően felhordott károsodásokért. 


