
 
A MANTI® CERAMIC termékcsalád a Műszer  

Automatika Cégcsoport saját fejlesztésének 

végterméke. A termékcsalád rendeltetése, hogy a  

hagyományos hővédelmi megoldásoktól eltérően, 

újszerű, innovatív megoldást kínáljon a különböző 

hővédelmi feladatokra. A vékonyréteg bevonatok  

alkalmazhatók a legtöbb hővédelmi problémára, le -

gyen az lakó- és közösségi épületek, technológiai célú 

berendezések, vagy speciális felületek hővédelme.

Hatékony hővédelem kis rétegvastagságban

Innovatív, környezetbarát összetétel

Időjárásálló, jól tapadó és dekoratív bevonat

Egyszerű és hatékony felhordás strukturált 

felületeken is

Magyarországi fejlesztő- és gyártóbázis

www.manti.hu

épületek hővédelme technológiai hővédelem
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A termékcsoport olyan termékváltozatokat tartalmaz, melyek alkalmasak a  nem  építőipa-
ri felületek (jellemzően fémfelületek) hővédelmének ellátására. A bevonatcsoport előnye, 
hogy olyan helyeken  is képes hővédelmet biztosítani,  ahol helyhiány  vagy egyéb okokból 
hagyományos szigetelőan sotamaylof troposckémret A.arsázamlaklatehlürekmengay
fejlesztés alatt áll. Felhasználása olyan területekre ajánlott ,  ahol magasabb hőterhelés-
nek kitett felületek hővédelmét kell ellátni.

A termék tapadásjavító koncentrátum, vizes bázisú, oldószermentes, lég- és páraáteresztő,  
vékony rétegként felhordható, stabil bevonatot képző mélyalapozó, tapadásjavító folyadék.
Különböző kül- és beltéri nedvszívó felületeken (gipszkarton, vakolat, tégla, cserép, beton,
homlokzati és lábazati felületek) tapadóhídként alkalmazható. Mivel a felületek eltérő
nedvszívó hatását kiegyenlíti, így megakadályozza a foltosodást, és egyeneletes tapadást 
biztosít a rétegek között.

Postacím: 2040 Budaörs,  Komáromi utca 22.
Postafiók: 2400 Budaörs, Pf.:296

Telefon: +36-23-365-280    Mobil: +36-20-359-9339
E-mail: manti@manti. hu

A termékcsoport alkalmas beltéri és kültéri hővédelmi feladatok ellátására. A bevonat 
alap fehér színnel rendelkezik, mely önmagában is dekoratív bevonatot képez, de 
megfelelő, szervetlen pigmentekkel előre választott  színre is keverhető. Így a 
bevonat színtartóssága jelentősen  jobb, mint más, szerves pigmentet
tartalmazó színezőfestékeké. Tartalmaz vízlepergető és biocid hatású adalékokat.

A termékcsoport glettvassal  felhordható változatú anyaga. Alkalmazható műemléki
épületek vakolataként,  javítva azok hővédelmét, olyan esetekben is, amikor más 
szigetelési megoldás nem, vagy csak nagy többletköltség mellett kivitelezhető.  Akár 
függőleges falak belső és külső szigetelésére, akár mennyezetek, erkélyek, betonszerkez-
etek esetén, ahol szükséges, hogy a hővédő anyag vastagsága minimális legyen.

www.manti.hu


