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Produkty MANTI® CERAMIC sú vyvinuté firmou  
Müszer Automatika Cégcsoport /Group/ tak aby 
poskytli oproti klasickým prostriedkom na te-
pelnú ochranu inovatívne riešenia. Tenkovsrtvé 
ochranné nátery ponúkajú riešenia v oblasti či 
už obytných, administratívnych, priemyselných 
budov, technologických celkov alebo na povr-
choch vyžadujúcich špeciálnu tepelnú ochranu.

Účinná tepelná ochrana tenkou vrstvou 
náteru

Inovatívny, ekologický produkt

Poveternostná stálosť, dobrá pril-
navosť,dekoratívny povrch

Jednoduché a účinné aplikácia aj na 
štruktúrovaných povrchoch

Vyvinuté a vyrobené v Maďarsku

TENKOVRSTVOVÉ NÁTERY NA TEPELNU OCHRANU

OCHRANA BUDOV
OCHRANA TECHNOLOGICKYCH CELKOV

PRIMER FIXARCHITECTURAL
HIGH DENSITY 



CERAMIC Architectural Medium Density

CERAMIC Architectural High Density

CERAMIC Technological

CERAMIC Primer Fix

Výrobky sú vhodné na tepelnú ochranu v interiéroch aj exteriéroch.Základné 
prevedenie je v bielej dekoratívnej farbe, dá sa farbiť prídavkom anorganických 
pigmentov. Dosiahne sa lepšia stálosť ako v prípade organických pigmentov.
Používajú sa ako podklad a stredná vrstva, vo farebnom prevedení sa sa používa aj  
ako vonkajšia vrstva pričom môže obsahovať vodoodpudivé alebo biocidne aditiva.

Tieto výrobky majú vyššiu hustotu a dajú sa nanášať stierkovaním. Použitie ako 
omietka na kultúrne pamiatky čo zlepšuje ich energetickú bilanciu aj v prípade keď 
neprichádza do úvahy iná tepelná ochrana alebo realizovatelná len s vysokými 
nákladmi.Materiál je použitelný na vonkajšie aj vnútorné steny, stropy, balkony, 
betonové konštrukcie kde sa vyžaduje minimálna hrúbka ochrannej vrstvy. 

Výrobky sú vhodné na ochranu materiálov, ktoré sa nepoužívajú bežne v staveb-
níctve najmä na kovové podklady.Ich výhodou je, že poskytujú tepelnú ochranu aj 
na ťažko dostupných miestach. Výrobky stále zdokonalujeme aby vyhoveli 
zvýšeným nárokom na tepelnú ochranu.

Bezrozpúšťadlový vodný koncentrát zlepšujúci prilnavosť a paropriepustnosť, je 
aplikovatelný v tenkej vrstve. Dá sa použiť ako spojivo v exteriéry a interiéry pre 
rôzne savé podklady (sadrokartón, omietka, tehla, škridla, beton, fasáda, 
sokel).Vyrovnáva nasiakavosť povrchov čím zabraňuje tvorbe flakov a zaručuje 
dobrú prilnavosť vrstiev.
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