
MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL nanotechnológiás hővédő bevonat  
építőipari felhasználásra 

 
Műszaki termékismertető 

 
Általános tulajdonságok: 

A MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL oldószermentes, könnyen és hatékonyan, festék módjára 
vékony rétegként felhordható, stabil bevonatot képző, nanoméretű alkotórészeket tartalmazó, kiváló hővédő 
tulajdonságú termék.  

• A bevonat általános tulajdonsága a különböző felületek külső hőszigetelése, csökkenti a felületi 
hőmérsékletét.  

• Építmények (beton, tégla, fa, vakolt felületek) bel és kültéri hő védelmére. 
• Felhordása egyszerű és hatékony 
• Vízlepergető hatású bevonatot képez 
• Rendkívül jó tapadást biztosít a különböző felületeken, felhasználhatósága széleskörű. 
• Vízlepergető tulajdonságának köszönhetően hosszú ideig biztosítja a tiszta felületet, valamint a 

szélsőséges időjárással – csapadékkal, napsugárzással – szembeni ellenállást.  
 
Alkalmazási terület: 

• Lakó és ipari épületek, közintézmények, szállodák falfelületei, egyéb borításai, lapos tetők 
•	Műemlék épületek 
 
Műszaki jellemzők: 
(Első típusvizsgálati jelentés alapján) 

 
 
 
 
 



 
 
 
Alkalmazás módja, javasolt felhasználás: 

A MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL hővédő bevonatot air-less technológiával kell felhordani. 
A hővédő bevonat a gyártótól felhasználásra kész összetételben kerül a felhasználóhoz.  
 
ELŐKÉSZÍTÉS: 
Felhasználás előtt szükséges termék alapos felkeverése míg egyenletes, homogén terméket kapunk. A 
keverési idő a keverő teljesítményétől függően 10-15 perc.  
Az alkalmazási területnek megfelelően kell a felületre 2-6 rétegben felhordani a felülettől függően. A 
rétegek között 2-4 óra, a kész felület teljes száradási ideje 24-48 óra.   



SZÍNEZÉS: 
A termék alapszínei fehér és pasztell színek, minden hozzáadott pigment rontja bevonat reflexiós hatásfokát, 
illetve a színintenzitást a festékek jellegéből adódóan a gyártó nem garantálja. A pigment adagolás max. 1%-
ban és a gyártóval történő előzetes egyeztetéssel javasolt. 
 
FIGYELEM! 
Az időjárás nagyban befolyásoló tényező, esőben és nagy páratartalom mellett ne végezzük a hővédő 
bevonat felhordását! 
Nem ismert más bevonatokhoz viszonyított összeférhetetlenség, de a MANTI CERAMIC 
ARCHITECTURAL speciális összetétele miatt nem javasolt más termékekkel történő összekeverés. 
 
Egészség-, környezet és munkavédelem: 

A MANTI CERAMIC ARCHITECTURAL hővédő bevonat veszélytelen diszperzió, felhordása során 
sem keletkezik veszélyes hulladék. Alkalmazásakor előírás szerint védőfelszerelés használandó.  
A raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezelésre vonatkozó utasításokat a termék címkéje, 
és igény szerint rendelkezésre álló biztonsági adatlapja tartalmazza.  
Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.  
Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru. 
A készítmény nem tűzveszélyes. 
 
Minőségbiztosítás és ellenőrzés 
- a termék első típusvizsgálata ÉMI - TÜV SÜD Kft. által az MSZ EN 15824:2009 szabvány szerint 

történt, iktatószám: R-481969 
- a termék CE jellel ellátott 

 
Csomagolás, kiszerelés: 
- műanyag göngyöleg (vödör): 20 l nettó 
 
Tárolás, szavatosság: 
- a termék vízbázisú diszperzió, ezért a víztartalom miatt fagyveszélyes, tárolás +5 ºC fölött  
- felbontás nélkül hűvös, száraz, tűző naptól, időjárási viszonytagságoktól védett helyen tartandó 
- bontatlan csomagolás esetén a termékre a gyártó a gyártási időtől számított 2 év felhasználási időt 

szavatol.  
 

Gyártó: Műszer Automatika Kft. 
Postacím: 2040 Budaörs, Komáromi utca 22. 

Postafiók: 2040 Budaörs, Pf. 296. 
Telefon: (23) 365-280, (23) 414-922, (23) 414-923 

Fax: (23) 365-087 
E-mail: mautom@muszerautomatika.hu 

Web: www.muszerautomatika.hu 
 


