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A Mag ICS Holding Zrt. bemutatja:  

NANO CERAMIC hőszigetelés 
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A Mag ICS Holding Zrt.  

által forgalmazott Nano Ceramic hőszigetelő anyag összetétele: 
mikroszkopikus, belül üreges kerámia golyók folyékony elegyben egyenletesen eloszlatva, amely 

szintetikus kaucsuk, akril polimerek és szervetlen pigmentek keveréke.  

Ennek a kombinációnak köszönhetően az anyag könnyű, rugalmas, 

nyújtható.  

Jó adhéziós tulajdonságokat mutat a bevonni kívánt felületekkel. 

A Nano Ceramic hőszigetelő anyag egy fehér színű szuszpenziós oldat, 

amely száradás után rugalmas felületet alkot. 

A Nano Ceramic hőszigetelő anyag felhasználható bármilyen formájú, közte a legnehezebben 

elérhető felületek befedésére is. 

Használható épületek falai, mennyezetei és tetői, csővezetékek, gőzkazánok, közlekedési eszközök 

belső felületei, hőcserélők, fagyasztó helyiségek és egyéb objektumok befedésére. 

A 

Nano Ceramic hőszigetelő anyag felhordható: 

fém, beton, tégla, fa, műanyag, gumi, karton és még néhány egyéb felületre.  

A befedni kívánt felület hőmérséklete +5 Co és +250 Co határok között lehet.  

A felületnek tisztának, zsír-, szennyeződés és rozsdamentesnek kell lenni.  
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Az anyag üzemi hőmérséklete -47 Co és + 260 Co között megengedett.  

A Nano Ceramic hőszigetelő anyag felhordása a befedni kívánt felületre levegőmentes porlasztó 

és ecset segítségével történhet. Egy felvitt réteg vastagsága nem lehet több mint 0,6 mm, a 

száradási idő szobahőmérsékleten 24 óra. A vulkanizálódás ideje 12 óra.  

Egy rétegben 1 liter anyagból 2 m2 felület fedhető le 0,5 mm vastagsággal.  

A Mag ICS Holding Zrt. által biztosított garanciális idő: 10 év!  
A Nano Ceramic hőszigetelő anyag szigetelési hatékonyságának ideje:  minimum 20 év! 

A Nano Ceramic hőszigetelő anyag: a különleges tulajdonságának kulcsa a mikroszkopikus 

méretű (0,03 – 0,08 mm) üreges és levegővel töltött szilikon golyókban rejlik, amelyek mind 

melegedéskor, mind hűtéskor megőrzik különleges tulajdonságaikat. 

A Nano Ceramic anti-korróziós anyag: magas fokú adhéziós tulajdonsággal rendelkezik, ennek 

köszönhetően szigeteli a bevont felületet víz és levegő 

ellen, ennek hatására megszünteti a külső korróziós 

potenciált, megakadályozza a rozsdásodást, szemben 

egyéb anyagokkal, mint a poliuretán hab, vagy ásványi 

vatta. 

A Nano Ceramic ökológiailag tiszta anyag: összetételében nem tartalmaz mérgező vagy káros 

összetevőket, ezáltal lehetőség van a zárt térben való alkalmazásra kiegészítő szellőztetés nélkül.  

Oroszországban és Ukrajnában az anyag megkapta a higiénikus minősítést.  

A káros anyagok mennyisége nem haladja meg a következő értékeket:  

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Mértékegység Érték 

Formaldehid mg/m
3
 <0,007 

Ammiak mg/m
3
 <0,04 

Sztirol mg/m
3
 <0,002 

Acrylonitrile mg/m
3
 <0,03 

Benzol mg/m
3
 <0,08 

Toluol mg/m
3
 <0,6 

Xilol mg/m
3
 <0,2 

Metilmetakrilát mg/m
3
 <0,1 
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A Nano Ceramic szigetelőanyag nem tűzveszélyes, éghetetlen: az 1,0 mm vastagságú hártya 

szenesedési hőmérséklete 500 Co a felbomlás hőmérséklete 840 Co ekkor széndioxid és 

nitrogénoxid gáz keletkezik, ami csökkenti a láng terjedését. 

Az anyag megfelel a tűzvédelmi előírásoknak, orosz és ukrán tűzvédelmi laboratóriumok  igazolják, 

G1 éghetőségi besorolású GOST 30244-94 (kis éghetőség fokozatú SzNiP B.V.2.7.-19.25*), Lángra 

lobbanási csoport V3 GOSZT 30402-96 (könnyen éghető SzNiP B.V.1.1.-2.97*), a láng terjedése 

szerint – mérsékelten terjedő láng DSzTU B.V.2.7.-10-98. 

A Nano Ceramic Ukrajna területén regisztrálva van az állami szabvány- 

és mérésügyi hivatalnál.  

A folyékony szigetelőanyag, felhordása festékszerűen történik, 

hatása hő-védő jellegű. 

Magyarországon a hagyományos hungarocell rendszernek, illetve a kőzetgyapotnak 0,03, míg a 

NANO Ceramicnak csak 0,001 W/mK a hővezetési tényezője! 

A hőszigetelés működési elve 

Mint ismeretes a természetben a hőátadás néhány fizikai folyamat útján történik: a test közvetlen 

hővezetése útján, konvektív hőcserével és radioaktív sugárzással. Ezáltal bármely fizikai test 

hővezetése ezen három tényező összegével egyezik meg. 

λhőátadás = λközvetlen + λkonvekt + λrádioaktiv  

A Nano Ceramic kapilláris-porózus test, abban különbözik a hagyományos hőszigetelő anyagoktól, 

hogy a porózus részecskék közötti tér szétosztott. A keramikus gömbökben található porózusság 

lényegesen csökkenti a hőátadás konvektív összetevőjét. Ezen kívül a kerámia gömbök nagyfokú 

visszaverése miatt a radioaktív (sugárzó) hőátadási összetevő is sokszorosan kisebb, mint a 

hagyományos hőszigetelő anyagoknál.  

Az effektív hővezetés a Nano Ceramic esetében nagyon kicsi, ezáltal az anyag hőszigetelő 

tulajdonsága magas fokú. 

 

 

 



 

5 
 

A Nano Ceramic műszaki adatai: 

Megnevezés Mértékegység Érték Megjegyzés 

Hővezetés 20 C
o
 -ig  W/m

2 
C

o
 0,001  GOSZT 7076-87 

Sűrűség száraz állapotban kg/m
2
 380-410  GOSZT 17177-94 

Sűrűség folyékony állapotban kg/m
2
 470-590  GOSZT 17177-94 

Gőzáteresztési tényező mg/m Pa 0,0014  GOSZT 25989-83 

Fajlagos hőkapacitás kJ/kg C
o
 1,08  

Hőállóság 260 C
o
 hőmérsékleten Nincs repedés, púposodás, elkenődés 

Vízelnyelés g/m
3 

0,03  GOSZT 11529-86 

Viszonylagos nyúlás szakításkor minimum % 8,0  GOSZT 11262-80 

Viszonylagos nyúlás szakításkor gyorsított 

öregedés (10 év) után - minimum 

% 8,0  GOSZT 11262-80 

Lineáris nyúlás % 65  GOSZT 11262-80 

Tapadási szilárdság szakításkor, minimum 

- fémmel 

- betonnal 

- fával 

 

MPa 

 

1,53 

1,84 

1,84 

 

 GOSZT 11262-80 

Ütésállóság kg*cm 50  GOSZT 4765-73 

Fehérség a diffúziós visszaverődés %-ban 

- felhordás után 

- 10 év múlva 

 

% 

 

93,0  

90,0 

 

 GOSZT 896-69 

Szállítási és tárolási hőmérséklet C
o
   

A felszín hőmérséklete felhordáskor C
o
 +5 - +150  

Üzemi hőmérséklet C
o
 -47 –+260  
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Hő-energetika 

Jelenleg a csővezetékek és különböző vegyi anyag tározók hőszigetelésére poliuretán hab, sztirol 

hab, Isover üveggyapotot, ásványi vatta anyagokat alkalmaznak.  A csővezetékek hő-védelme 

ezekkel az anyagokkal nem csak szennyezi a környezetet, de veszélyes is az emberek egészségére.  

Az üzemeltetés garanciális ideje sem túl nagy. Gyakorlatilag egy-két évente a csapadék, a 

hőmérséklet ingadozás hatására, a hagyományos hő-védő bevonatok teljes mértékben elveszítik 

hőszigetelő tulajdonságukat, ragasztásuk elenged, és a földre hullnak.  

Az ismert hőszigetelő anyagoktól eltérően a Nano Ceramic hőszigetelő anyag ragyogóan ajánlja 

magát a magas hőmérsékletű szerkezetek hő-védelmére. 

A Nano Ceramic hőszigetelő anyag magas üzemi hőmérséklete, jó adhéziós tulajdonsága 

gyakorlatilag bármely anyaghoz, helyettesíthetetlenné teszi, mint hő- és hidroszigetelő bevonatot a 

hő-energetikában. 

  A Nano Ceramic hőszigetelő anyag nagy előnye, hogy porlasztóval vagy ecsettel felhordható 

bonyolult szerkezetekre és lehetséges a felhasználása a legnehezebben elérhető helyeken is. 

A hagyományos szigetelőktől eltérően, a Nano Ceramic hőszigetelő anyag konzerválja az el nem 

távolított rozsdát, s kizárja a korrózió lehetőségét a lefedett felületen. 

 

A szigetelés vastagság számításának módszerei 

A folyékony kerámia anyagokkal történő szigetelő bevonat vastagságának számításához elsősorban 

a Megrendelőtől meg kell követelni a műszaki feladattervet, amelyben szerepeltetni kell a 

szigetelendő objektum alap paramétereit: 

1./ hordozó felület hőmérséklete; 

2./ környezet hőmérséklete; 

3./ csővezeték átmérője és hossza, 

4./ csővezeték elhelyezése (belső vagy külső); 

5./ védőhatás, amit a Megrendelő kíván kapni (hő-veszteség csökkentése, hő-veszteség 

csökkentése a normatívákban megadott szintre, a szigetelés felszíni hőmérsékletének 

csökkentése az egészségügyi normának megfelelő értékre). 
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1. Forró felületek bevonat vastagságának számítása 

A folyékony kerámia anyagokból készített védőbevonat vastagságának számítása SZNiP 2.04. 

14.88* előírásainak megfelelően:  

δ =  λM (TN – TP) / αM (TP – TO) 

Q = αM (TP – TO) vagy 

Q = (TN – TO) / (1 / λN + 1 / λN + δT /  λT) 

ahol: δ – szigetelés vastagsága, (mm) 

λM – 0,001 – az anyag hővezetési állandója, (W/m Co ) 

αM – 1,29 – az anyag hőátadási tényezője a környezet felé, (W/m2 Co ) 

λN – 2 – az anyag hőelnyelési tényezője, (W/m2 Co ) 

TN – a hordozó hőmérséklete; 

TP – a cső felszínének hőmérséklete; 

TO – környezeti hőmérséklet 

Q – hő-veszteség a cső első négyzetméterén. 

A belső téri objektumok bevonat vastagsága számításához a környezet hőmérsékletét  

+18 - +20 Co értékre vesszük. 

 

A szabadtérben elhelyezkedő objektumok bevonat vastagsága számításához az adott körzet éves 

középhőmérsékletét vesszük figyelembe.  

Példa: a Harkovszki régió éves középhőmérséklete +5 Co és az egész régióra ezt veszik figyelembe. 
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2. Hideg felületek bevonat vastagságának számítása ( kondenzvíz és jegesedés ellen ) 

A hőszigetelés vastagságának számításához a következő tényezőket kell figyelembe venni: 

1./ A hordozó és a környezet hőmérséklet különbsége; 

2./ A helyiség levegőjének relatív páratartalma. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy minél magasabb a helyiség levegőjének relatív páratartalma, annál 

vastagabb rétegű szigetelésre van szükség. Ugyanakkor bizonyos feltételek között nem lehetséges 

a kondenzvíz és a jegesedés eltávolítása a felületről. Ez akkor következik be, ha a hőmérséklet 

gradiense több mint 35 Co és a levegő relatív páratartalma több mint 70 %. 

A számítás az SZNiP 2.04. 14-88* előírásai szerint történik: δ =  λ /  αM  { (TO – TN) / (TO – T) - 1} 

ahol:   δ – szigetelés vastagsága, (mm) 

  λ – 0,001 – az anyag hővezetési állandója, (W/m Co ) 

 αM – 1,29 – az anyag hőátadási tényezője a környezet felé, (W/m2 Co ) 

 λN – 2 – az anyag hőelnyelési tényezője, (W/m2 Co ) 

TN – a hordozó hőmérséklete; 

TO – környezeti hőmérséklet 

Q – hő-veszteség a cső első négyzetméterén; 

(TO – T) – értékét a 2. sz. táblázatból határozzuk meg. 
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2. sz. táblázat 

 

A környező levegő 

Hőmérséklete, Co 

 

Számított hő-esés 

TO – T , Co amikor a levegő relatív páratartalma 

% 

50 60 70 80 90 

10 

15 

20 

25 

30 

10,0 

10,3 

10,7 

22,1 

11,6 

7,4 

7,7 

8.0 

8,4 

8,6 

5,2 

5,4 

5,6 

5,9 

6,1 

3,3 

3,4 

3,6 

3,7 

3,8 

1,6 

1,6 

1,7 

1,8 

1,8 

 

Gazdasági megtakarítások 

1./ Csökkenő munkaerő és munkaidő ráfordítás a Nano Ceramic hőszigetelő anyag 

alkalmazásával annak könnyű kezelhetősége és egyszerű felvitele miatt. 

2./ A csővezeték karbantartási és javítási költségeinek csökkenése a garanciális idő után, mivel 

nem szükséges az öreg szigetelés eltávolítása az új réteg felhordásához. 

3./ Csökkennek a hőenergia védelem költségei a csővezetékekben, kazánokban stb. a magas 

fokú hőszigetelő hatás miatt, még a legnehezebben megközelíthető helyeken is. 

4./ A Nano Ceramic hőszigetelő anyag felvitele lehetséges még a legforróbb felületekre is.  

Nem szükséges a hőszolgáltatás leállítása. 

5./ A Nano Ceramic hőszigetelő anyag felhasználásakor csökkennek a hőszigetelés szerelési 

költségei, mivel kevesebb technológiai művelet szükséges a csővezeték, kazán stb. 

melegítésére. 
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6./ A Nano Ceramic hőszigetelő anyag alkalmazásával csökkenő javítási költségek a 

csővezeték meghibásodása vagy természeti csapás, emberi tevékenység során előállt 

vészhelyzet: szállítási kár, üzemzavar, üzemi baleset, hajóbaleset esetén, mivel gyorsabban 

megtalálhatók a szivárgások, repedések, és nem kell leszerelni az öreg szigetelést. 

7./ Csökken a hőszigetelés javítási költsége! 

Hosszabb garanciális idő a hagyományos szigetelésekhez viszonyítva. 

8./ Hiányoznak a szigetelés helyreállítási költségei, mivel nem lehetséges az ismételt 

felhasználás. 

A Nano Ceramic folyékony kerámia hőszigetelő anyag és ásványi vattával, cink bevonatú 

acéllemezzel való szigetelés összehasonlító táblázata 100 négyzetméterre 

 A munka megnevezése NANO  DU=159 DU=325 DU=630 DU=820 

1 Fémfelület tisztítása kefével 1022 1022 1022 1022 1022 

2 Fémfelület portalanítása 114 - - - - 

3 Csővezeték zsírtalanítása 646-os oldattal 347 - - - - 

4 A fémfelületek egyszeri érdesítése TCM 37 - - - - 

5 Az érdesített fémfelület bevonása TCM 

anyaggal egy milliméter vastagságban 

8000 - - - - 

6  A fémfelület átmérgezése orto-foszforsavval - 611 611 611 611 

7 Az érdesített fémfelület festése OC-51-03 

kompozícióval négy rétegben 

- 3204 3204 3204 3204 

8 A csővezeték szigetelése varrott ásványi 

vattával 60 mm vastagságban 

- 3110 2550 2323 2064 

9 A csővezeték felületének bevonása cink 

bevonatú acéllemezzel 0,8 mm 

-  10650 7838 5646 5074 

 Összesen 9520 18797 15225 12806 11975 

 Összesen Bruttó 11424 22556 18270 15367 14373 
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Építőipari felhasználás 

A Nano Ceramic folyékony kerámia hőszigetelő anyag felhasználása az építőiparban nem csak 

hőszigetelés, hanem nedvesség elleni szigetelés céljára is történik.  

Az anyag összetételében szereplő latex biztosítja a nagyon alacsony nedvesség-áteresztő 

képességet. 

A Nano Ceramic szigetelőanyag könnyű és egyszerű felhasználhatósága, hogy felvihető a 

legnehezebben elérhető helyekre is, a hőszigetelő és egyidejűleg nedvesség szigetelő tulajdonsága 

gyakorlatilag vezető helyet biztosít az építőiparban ismert szigetelő anyagok között. 

A Nano Ceramic folyékony kerámia hőszigetelő anyag gyakorlatilag minden színre festhető és a 

színezés nem befolyásolja a bevonat hatékonyságát, ami fontos tényező az épület-homlokzatok 

esztétikus kivitelezéséhez. 

A Nano Ceramic szigetelőanyag kiváló tulajdonsága, hogy felhasználható a helyiségekben a 

pára kicsapódás elleni védelemben! Megvédjük és kizárjuk a falfelület lefagyását, örökre 

megszabadulunk a gombásodástól és a penészesedéstől! 

A Nano Ceramic folyékony kerámia hőszigetelő anyagból a falakra és a tetőre készített külső 

bevonat csökkenti a hő beáramlását a helyiségekbe mintegy 45 %-al. 
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A felvitt Nano Ceramic folyékony kerámia hőszigetelő anyag vastagsága a külső vagy belső 

felhasználás módjától függően 

Sorsz. A munka megnevezése: A felvitt anyag vastagsága 

(mm) a fagyás elleni védelem 

és a hő megtartása érdekében 

A felvitel módja 

 

 

1 

Külső felületre: 

Tető 

Fal 

Alapozás 

Szerkezeti elem 

 

0,4 

0,4-0,6 

0,6 

0,4-0,6 

 

 

Ecset, levegőmentes porlasztó 

 

 

2 

Belső felületre: 

Tető 

Fal 

Alapozás 

Szerkezeti elem 

 

0,4-0,6 

0,2-0,4 

0,2-0,4 

0,6 

 

 

Ecset, levegőmentes porlasztó 

 

A falak kiegészítő hőszigetelésére használt anyagok összehasonlító értékelése 

Megnevezés Mértékegység „URSA” „STEINOPHON” NANO Ceramic 

Hővezetés W/m C
o 

 0,042 0,038 0,0010-0,0018 

Garanciális idő Év 5 5 10 

Nagyjavítás  Garancia éveiben szükséges szükséges Nem szükséges 

Kiegészítő építészeti 

beavatkozások 

 

Felületegyengetés, púposodás megszüntetése 

 

Nem szükséges 

Mentál higiénia Egészségre veszélyes Nem toxikus Nem toxikus 
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Kriminalitás 

 

Rablásveszélynek kitéve 

Nincs értelme az ismételt 

felhasználásnak 

Fizikai tulajdonság Veszít tulajdonságából atmoszférikus 

hatások és az idő múlására 

Nem veszít 

tulajdonságából 

Nem veszít 

tulajdonságából 

Műszaki megoldás Ellenőrizni kell az alapozás terhelhetőségét Többletterhelés az 

alapozásra nincs 

Architektúra  Kiegészítő építészeti megoldások szükségesek a 

homlokzaton 

Megőrzi az épület 

architektúráját 

Felhasználási 

lehetőségek 

 

Csak külső és csak falra 

Mind külső, mind belső 

felhasználás. Falak, padló, 

egyéb. 

 

A hőszigetelés vastagságának számítása 

A konstrukció (épület) hőszigetelő bevonata vastagságának kiszámításakor a következő tényezőket 

kell figyelembe venni: 1./ A létesítményt határoló falak vastagsága; 

2./ A határoló falak anyaga és hővezető tényezője; 

3./ A létesítmény belső melegítési lehetősége. 

Vizsgáljuk meg egy épület panelelem fűthetőségét: 

Kiindulási adatok: 

λ1 = 0,13 - panel elem hővezetési tényezője 400 kg/m3  (W/m2 Co ) 

δ1 =0,3  - panel elem vastagsága (m) 

F =780,3 - a fal számítási felülete a Nano Ceramic hőszigetelő anyagszigeteléshez (m2 ) 

λ =0,0018 - hő-vezetőképesség építészeti felhasználáskor (W/m2 Co ) 

αH1 =1,67 - a Nano Ceramic anyaggal bevont felület külső hőátadási tényezője (W/m2 Co )  

δ   - a szükséges szigetelés vastagsága (m) 
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αH =23,00 - panel elemből készült szigeteletlen fal hőátadási tényezője 

 

1.) A panel elemből készült fal hő-ellenállása: 

R1
fal= δ1 /  λ1 ;  R

1
fal= 2,3 m2 Co / W 

Az orosz építészeti hő-technikai előírások a határoló konstrukció hő-ellenállása   

R1
fal.szig=3,15  m2 Co / W. 

 

2.) A fal hő-ellenállása Nano Ceramic hőszigetelő bevonat figyelembevételével: 

R1
fal.szig  = R

1
fal. + R

1
szig 

R1
fal.szig  =3,15  m

2 Co / W 

Ahol a hőszigetelés kiegészítő hő-ellenállásának értéke: 

R1
szig = 3,15-2,3=0,85 = δ/ λ + (1/ αH1 – 1/ αH ) 

δ = 0,00053 m = 0,6 mm 

λ  - a Nano Ceramic hőszigetelő anyag hővezető-képessége (W/m2 Co ) 

αH1  - a Nano Ceramic anyaggal bevont felület külső hőátadási tényezője (W/m2 Co ) 

δ   - a Nano Ceramic szigetelés vastagsága (m) 

R1
fal  - a panel elemből készült fal hőellenállása (m2 Co / W) 

αH   - panel elemből készült szigeteletlen fal hőátadási tényezője (W/m2 Co )  
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