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Kutatás-
fejlesztés

Magasan képzett 
csapat

Mindig egy lépéssel  
az előírások előtt

A D V A N C E D 
C O A T I N G 
T E C H N O L O G Y

KÜLÖNLEGES TELJESÍTMÉNYŰ 
FALBEVONATOK

A védő- és a dekorációs falfestékek fejlesztése 
terén több mint 80 év alatt szerzett tapasztalatok 

birtokában a Mapei most fejlett technológián 
alapuló, tartós és higiénikus új festékrendszereket 

vezet be
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Mapecoat  
ACT 021
Kifejezetten élelmiszeripari és italgyártó létesítmé-
nyek számára kifejlesztett strapabíró, higiénikus  
festék.  
Ellenálló a penésszel szemben, és eleget tesz  
a HACCP-követelményeknek.

Mapecoat 
ACT 196
Tartós, higiénikus festék, mely ideálisan használható  
az egészségügyi létesítmények belső tereiben.  
Ellenáll a baktériumoknak, és eleget tesz az ISO 22196 
szabvány előírásainak.

Tanúsított falfestékek az 
egészségesebb környezetért
Otthon és a munkahelyeken is szükség lehet higiénikus környezet 
kialakaítására. Ezeket a termékeket kifejezetten azért fejlesztettük 
ki, hogy használatukkal bizonyos területeken – például a konyhában 
vagy a kórházakban – tiszta, higiénikus felületeket kapjunk, melyek 
nagymértékben gátolják a kórokozók terjedését. Az ételek-italok 
előkészítésére szolgáló területek (éttermek, kávézók, iskolák, 
konyhák, sörfőzdék, élelmiszeripari üzemek stb.) és az egészségügyi  
létesítmények (kórházak, műtőhelyiségek, gyógyszeripari és 
sportlétesítmények, stb.) festett felületeire különleges előírások 
vonatkoznak.
A Mapecoat Act falfestékek minden jogszabályi előírásnak megfelelnek, 
és a Mapei Master Collection több mint 1000 színárnyalatában  
kaphatók.
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Mapecoat ACT 021

Akrilgyanta vizes diszperzióban

Olyan falak és mennyezetek, ahol ételeket és italokat kezelnek és dolgoznak fel

BÁZIS

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEK

JELLEMZŐK   

Félig fényes

Élelmiszerek és italok kezelésére szolgáló 
helyiségek beltéri falfelületein alkalmazható 
félig fényes festék. Kiváló tisztíthatóság  
és ellenállás a penésszel szemben. 
Ideális megoldás élelmiszereket és italokat 
kezelő létesítmények, köztük élelmiszerboltok, 
szupermarketek, bárok, éttermek, kávézók, étkezdék, 
sörfőzdék és konyhák számára. Tökéletesen 
alkalmas az élelmiszerek és italok kezelésére, illetve 
feldolgozására szolgáló helyiségek gyakran tisztított 
falfelületeinek tartós védelmére és díszítő festésére. 
Eleget tesz a HACCP-protokoll követelményeinek.

SZÍNEK FÉNYESSÉG

TANÚSÍTOTT 
FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEK

A termék falakra és mennyezetekre alkalmas

• Fehér
• A Mapei Master Collection 1.002 színárnyalatában
• Egyedi igények szerinti színárnyalatok a ColorMap® 

automatikus színezőrendszerrel

4 kg 16 kg

TANÚSÍTÁSOK

MAPEI 
TECHNOLÓGIÁK

CSOMAGOLÁS

Alacsony 
szennyeződésfelvétel

Kiválóan 
tisztítható

Ellenáll  
a penésznek

Tanúsított ColorMap®

TERMÉKLEÍRÁS 

UNI 11021

COMPLIANT WITH NORM

SYSTEMS FOR PAINTING AREAS WHERE
FOOD AND DRINK ARE PRESENT

TESTS PASSED
7.1 and 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6
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A jogszabályi keretek  
és követelmények rövid  
összefoglalása
Az élelmiszerek és italok kezelésére szolgáló helyiségekben 
használt bevonatok kapcsán gyakran határozzák meg 
a vonatkozó HACCP-követelményeket. A HACCP (azaz 
„Hazard Analysis and Control of Critical Points”, magyarul: 
veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok) egy 
olyan protokoll (tehát eljárásrend), amelynek célja az 
élelmiszerek esetleges szennyeződésének megelőzése. 
A HACCP-protokoll alkalmazását Európában a 43/93/EGK 
irányelv még a 90-es években írta elő, 2006. január 1-től 
pedig a CE 852/2004 szabályzat, mely előírja, hogy az 
élelmiszeripar és az italgyártás területének valamennyi 
gazdasági szereplője köteles alkalmazni a HACCP 
protokollt.

A HACCP és az UNI szabvány
A HACCP-előírások hatálya alá tartozó területeken az 
UNI 11021 szabvány írja elő az élelmiszerek és italok 
kezelésére, illetve foldolgozására szolgáló helyiségek 
fali és mennyezeti festék- és lakkbevonataira vonatkozó 
követelményeket és vizsgálati eljárásokat. A Mapecoat 
ACT 021 maradéktalanul megfelel ennek a szabványnak.

Élelmiszerek  
és italok 
helyiségei

UNI SZABVÁNY

MŰSZAKI  
SZABVÁNY   

UNI 11021

CÍM Festékek és lakkok. Élelmiszertároló 
helyiségek festésére alkalmas 
termékek és rendszerek. 
Követelmények és vizsgálati 
módszerek.

ÖSSZEFOGLALÁS A szabvány az élelmiszerek kezelésére, 
illetve feldolgozására szolgáló helyisé-
gekben alkalmazott fali és mennyezeti 
festékekre és lakkokra vonatkozó kö- 
vetelményeket és vizsgálati eljáráso-
kat határozza meg.
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A HACCP létrejötte  
A HACCP-rendszert a 60-as években dolgozták ki az Egyesült  
Államokban, mégpedig azzal a céllal, hogy a NASA űrprog-
ramjában résztvevő asztronauták élelmezése semmilyen  
veszélyt ne jelentsen az egészségükre, tehát ne legyen gátja a 
küldetés sikeres végrehajtásának.
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8.3 Penészálló

8.1 Mosásálló

8.2 Tisztítható



9

Fal és mennyezet: 
maradéktalanul megfelel 
Ahhoz, hogy egy festékrendszer élelmiszerek és italok 
kezelésére, illetve feldolgozására szolgáló helyiségekben 
igazolt módon felhasználható legyen, eleget kell tennie  
a kötelezően előírt vizsgálatok követelményeinek, többek 
között a szennyeződésfelvétel és a szagkibocsátás tekin-
tetében. Külön vizsgálatoknak kell alávetni a fal-, illetve  
a mennyezeti festékeket.

Tisztíthatóság és mosási ellenállás vizsgálat    
Ez a vizsgálat ellenőrzi a kitett és gyakori tisztítást 
igénylő falfelületekre felhordott festék megfelelőségét.  
A penészállóság nincs előírva.

Penészállósági vizsgálat 
Ez a vizsgálat ellenőrzi a magasan lévő, nehezen 
elérhető és tisztítható mennyezetekre felhordott festék 
megfelelőségét.
A tisztíthatóság nincs előírva.

SIKERESEN 
ELVÉGZETT 

VIZSGÁLATOK
A TERMÉK MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

8.1 és 8.2 Megfelel falakon és olyan felületeken, 
ahol a penészállóság nincs előírva.

8.3 Megfelel mennyezeteken és olyan felületeken,  
ahol nem követelmény a mosási ciklusoknak való ellenállás.

8.1, 8.2 és 8.3 Megfelel olyan falakon, mennyezeteken és felületeken,  
ahol követelmény mind a mosási ciklusoknak való ellenállás, mind a penészállóság.

A Mapecoat ACT 021 a fal- és a mennyezeti  
festékekre vonatkozó összes vizsgálati  
követelménynek megfelel.
Egyetlen festék mindkét felületre!
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Tökéletesen megfelelő rendszer 
A Mapecoat ACT 021 nagy polimertartalmú termék.  
Ez lehetővé teszi, hogy a termék hosszan tartó védelmet 
és a mosási ciklusoknak való ellenállást biztosítson.
A Mapecoat ACT 021 maradéktalanul eleget tesz az UNI 
11021 szabvány élelmiszerek és italok tárolására szolgáló 
helyiségekkel kapcsolatos valamennyi követelményének.

UNI 11021 tisztíthatósági 
vizsgálat
A termék összetételével kapcsolatban az UNI 11021 szab-
ványban előírt tisztíthatósági követelmények jelentik  
a legkomolyabb kihívást.
A Mapecoat ACT 021 minden ilyen követelménynek mara-
déktalanul megfelel, ami az élelmiszeripar és az italgyártás 
valamennyi területén garantáltan felhasználhatóvá teszi.

ALAPKÖVETELMÉNYEK

Vizsgálat típusa Mérési módszer Eredmények és a követelményeknek  
való megfelelés

Szennyeződés felvétel UNI 10792 ∆L ≤ 3,0 megfelel

Szag UNI 11021 “A” melléklet ≤ 1,0 megfelel

KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

Vizsgálat típusa Mérési módszer Eredmények és a követelményeknek  
való megfelelés

Moshatóság EN ISO 11998 < 5 micron megfelel

Tisztíthatóság UNI 11021 “B” melléklet ∆E ≤ 3,0 megfelel

Penészállóság UNI 11021 “C” melléklet ≤ 1,0 megfelel

Ellenállás a mosószerekkel (aktív 
klórt tartalmazó tisztítószerekkel, 
lúgos zsírtalanító és savbázisú 
vízkőmentesítő szerekkel) szemben

EN ISO 2812-1 nincs változás megfelel

Ellenállás a fertőtlenítőszerekkel 
szemben EN ISO 2812-1 nincs változás megfelel

Hősokk-ellenállás UNI 11021 “D” melléklet nincs változás megfelel

AZ UNI 11021 SZABVÁNY OSZTÁLYOZÁSI TÁBLÁZATA  
Élelmiszerek és italok tárolására szolgáló helyiségekben alkalmazható felületi bevonóanyagok és -rendszerek. 
Olyan, élelmiszerek és italok tárolására szolgáló helyiségekben alkalmazható termékek, ahol: 
• a fal- és egyéb felületek penészállósága nincs előírva,
• a fal- és egyéb felületek mosásállósága nincs előírva,
• a fal-, mennyezeti és egyéb felületek mosás- és a penészállósága elő van írva,
• a tisztításhoz aktív klórt tartalmazó tisztítószereket,
 lúgos zsírtalanító és savbázisú vízkőmentesítő szereket használnak, 
• a felületeket fertőtleníteni kell és
• hűtőgépek működnek.
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Mapecoat ACT 021
A nagy különbség
A Mapecoat ACT 021 a Mapei Advanced Coating 
Technology-nak köszönhetően a hagyományos 
festékekkel szemben sokkal jobb eredményt biztosít.
A Mapecoat ACT 021 minden teljesítmény érték tekin-
tetében jobban teljesített.

MAPECOAT ACT 021 HAGYOMÁNYOS FALFESTÉK

Tartósság 5 3

Penészállóság 5 0

Tisztíthatóság 5 3

Szag 4 1

Szennyeződésfelvétel 5 4

Mapecoat ACT 021  
a hagyományos falfestékekkel szemben

Mapecoat 
ACT 021

Hagyományos 
falfesték

tartósság

szennye- 
ződés  

felvétel

szag

penészállóság

tisztíthatóság

5
4
3
2
1
0
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Mapecoat ACT 196

Akrilgyanta vizes diszperzióban

Falak és mennyezetek az egészségügyi szektorban,  
iskolákban és rekreációs épületekben

BÁZIS

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEK

JELLEMZŐ  
TULAJDONSÁGOK   

Egészségügyi létesítmények beltéri falfelüle-
tein alkalmazható félfényes festék. Kiválóan 
mosható, és gátolja a baktériumok terjedését.
 
Jelenleg a legjobb védő és díszítő festék, ami az 
egészségügyi, az oktatási és a szabadidős létesítmé-
nyek falaira vonatkozó szigorú higiéniai előírásoknak 
megfelel. Maradéktalanul eleget tesz a kórházak, 
rendelőintézetek, egészségügyi központok, iskolák, 
óvodák és szabadidős létesítmények falfelületeinek 
festésére vonatkozó összes szabvány előírásnak.  
A termék vizsgálata az ISO 22196 szabvány
szerint történt.

TANÚSÍTOTT 
FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEK

Ellenáll
a különleges 

mosószereknek
ColorMap®Könnyen tisztítható 

és karbantartható
TanúsítottRendkívül 

tartós

CSOMAGOLÁS

TESTED
according to

ISO 22196
Determination of the 

Antibacterial Activity of 
a Painted surface

A termék falra és mennyezetre használható.

4 kg 16 kg

TANÚSÍTÁS

MAPEI 
TECHNOLÓGIÁK

DESCRIPTION

Félig fényesSZÍNEK FÉNYESSÉG

• Fehér
• A Mapei Master Collection 1002 színárnyalatában
• Egyéni igények szerinti színárnyalatok a ColorMap® 

automatikus színezőrendszerrel
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A falak és a mennyezet teljes felülete:  60 m2

Padlófelület:  kb. 20 m2

A bútorok felülete:  kb. 6 m2

Tisztítás: a megelőzés 
legjobb módja
Az alapos tisztítás és fertőtlenítés eltávolítja a mikroor-
ganizmusok többségét, melyek sejtjeinek és spóráinak 
túléléséhez, illetve terjedéséhez a tisztaság hiánya és a 
szerves anyagmaradványok jelenléte kedvező feltételeket 
teremt.

A Mapecoat ACT 196 bevonat rendkívül ellenállónak bizo-
nyult az UNI 11021 szabványelőírásokban meghatározott 
mosó- és fertőtlenítőszerekkel végzett vizsgálatok során.

Egészségügyi 
létesítmények

Létesít- 
mények  
tisztán  
tartása

A higiéninai alapkövetel-
mények betartása, pél-
dául az alapos kézmosás, 
valamint a helyiségek és 
a bútorok tisztán tartása 
elegendő ahhoz, hogy  
a baktériumok ne tud-
janak megtelepedni és  
elterjedni a felületeken.
Egy-egy helyiségen belül 
a kontaktfelületek több 
mint 70%-át általában 
a falak és a mennyezet 
adják, és mégis ezek  
a leginkább elhanyagolt 
területek.
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A különféle baktériumtelepek csökkentésére gyakorolt hatás 
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Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus
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7

Pseudomonas 
aeruginosa
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Festék antibakteriális védelem nélkül (áztatás) 

MAPECOAT ACT 196 (áztatás után)

A sejtszuszpenzió 
elkészítése  

(kb. 105 sejt ml-1)

A vizsgálati 
lemez 

beoltása

24-órás inkubáció 
35°C-on

A TVC-érték (teljes 
életképes csíraszám) 

meghatározása

A felület  
tamponálása

A polietilén fólia 
és a tampon 
behelyezése  
steril vízbe

Polietilén fólia 
Vizsgálati lemez

Sejtszuszpenzió 

A lemez leborítása 
steril polietilén 

fóliával

ISO 22196 2011 - Sematikus ábra

Tanúsított védelem a 
leggyakrabban előforduló 
baktériumokkal szemben
A Mapei minden esetben független laboratóriu-
mok mérési adataival támasztja alá a saját kuta-
tási-fejlesztési központjaiban végzett elemzések  
és vizsgálatok eredményeit.

A Mapecoat ACT 196 termék az EN 13300 szabvány 
osztályozási adatai mellett azoknak a vizsgála- 
toknak a jegyzőkönyveivel is rendelkezik, amelye- 
ket az IMSL (Industrial Microbiological Services 
 Ltd) a festett felület antibakteriális tulajdonságait 
meghatározó ISO 22196 szabvány szerint hajtott 
végre.
Az alábbi grafikonokon jól látható, hogy a Mapecoat ACT 196 
– az antibakteriális védelmet nem nyújtó hagyományos falfes-
tékekkel szemben – akkor is gyorsan elpusztítja a baktérium-
telepeket, ha a felületet előbb 24 órán át vízben áztatják.
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VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

VOC-értékelés az emissziós kamrában (fehér 
festék) 28 nap elteltével (ISO 16000)  
(mg/cm³): < 2

A készre kevert termék (fehér) VOC tartalma 
(2004/42/CE Európai Irányelv) (g/l): ≤ 10

A készre kevert termék (színezett) VOC tartalma 
(2004/42/CE Európai Irányelv) (g/l):t ≤ 50

Penész- és gombaállóság (EN 15457): nincs növekedés

Szennyeződésfelvétel (UNI 10792): ∆L ≤ 3,0

Szag (UNI 11021, “A” melléklet): ≤ 1,0

Tisztíthatóság (UNI 11021, “B” melléklet): ∆E ≤ 3,0

Ellenállás a mosószerekkel (aktív klórt tartalmazó 
tisztítószerekkel, lúgos zsírtalanító  
és savbázisú vízkőmentesítő szerekkel) szemben 
(EN 2812-1):

nincs változás

Ellenállás a fertőtlenítőszerekkel szemben  
(EN 2812-1): nincs változás

Hősokk-ellenállás (UNI 11021, „D” melléklet): nincs változás

BAKTÉRIUMÁLLÓSÁG (IMSL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV)

BAKTÉRIUMTÖRZS Mérési 
módszer

Szabványos 
vizsgálat

24 órás áztatást 
követően Eredmény

Staphylococcus aureus: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel

Escherichia coli: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel

Methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA): ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel

Pseudomonas aeruginosa: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel

A védőfestéssel ellátott felület legfőbb 
vonzereje: higiénikus és könnyen 
tisztítható
Az akrilbázisú félfényes beltéri Mapecoat ACT 196 fali festék olyan széles 
spektrumú speciális biológiai védőszereket tartalmaz, amelyek abban az 
esetben is megakadályozzák a baktériumok megtelepedését és terjedését 
a felületeken, ha gyakran lemossák, illetve fertőtlenítik azokat. Hatékony 
megoldás számtalan színárnyalatban!

MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA (jellemző értékek)
•  A termék vizsgálata a festett felület antibakteriális tulajdonságait meghatározó ISO 22196 szabvány szerint 

történt.



20

Mapecoat ACT 196
kiváló teljesítmény
A Mapecoat ACT 196 a Mapei fejlett bevonat-
technológiájának köszönhetően mind a különleges 
jellemzők, mind pedig a szokásos tulajdonságok – 
például a tartósság és a kopásállóság – tekintetében 
messze felette áll a hagyományos falfestékeknek.

MAPECOAT ACT 196 HAGYOMÁNYOS FALFESTÉK

Tartósság 5 3

Baktériumállóság 5 0

Moshatóság 5 4

Ellenállás fertőtlenítő- 
szerekkel szemben

5 1

Kopásállóság 4 3

Mapecoat 
ACT 196

Hagyományos 
falfesték

tartósság

kopásállóság
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Mapei 
és a fenntarthatóság

A Mapei elkötelezetten kiáll a környezet védelme mellett, ezért a lehető legfenntarthatóbb mó-
don használja fel az energiát és a természeti erőforrásokat. A hulladék mennyiségének csökken-
tése mellett a felhasználó és kivitelező számára egyaránt biztonságos termékeket fejleszt.
A Mapei legfőbb törekvése, hogy a legjobb és leginnovatívabb megoldásain keresztül hozzáse-
gítse a tervezőket és a kivitelezőket a fenntartható építőipar létrehozásához. Ennek érdekében 
mindenki számára érthető és átlátható információkkal, illetve kommunikációval fordul feléjük.

Mapei technológia
A Mapei az általa kidolgozott Green Innovation koncepciót minden olyan termékére alkalmazza, 
amely a felhasználás és az egészség védelme terén egyéb kényelmi tulajdonságokkal is rendel-
kezik.
Valós technológiai céljait csakis a Mapei termékeivel érheti el!



Tanúsított fenntartható termékek
A nemzetközi szabványoknak (ISO 14025 és EN 15804) megfelelően 
összeállított EPD (környezetvédelmi terméknyilatkozat) olyan írásos 
jelentés, amely dokumentálja, hogy a termék teljes életciklusa alatt 
milyen hatást gyakorol a környezetre, és ezt a hatást szabványos 
LCA, azaz életciklus-értékelési módszerekkel méri.
Ennek megfelelően a termék életciklus-elemzése nem más, mint 
azoknak a hatásoknak az értékelése, amelyeket a termék élettar-
tamának különböző fázisaiban, az összetevő nyersanyagok kinye-
résétől, azoknak a gyártás helyére történő szállításán, termelésbe 
vételén, a termék csomagolásán, a hulladékok kezelésén és a kész-
terméknek a nagykereskedőhöz való eljuttatásán át, egészen a vég-
ső ártalmatlanítás időpontjáig a környezetre gyakorol.

2016 óta a Mapei az EPD International közvetítésével teszi közzé 
a termékeire vonatkozó EPD-ket. Az építész, a tervezőmérnök és  
a többi vásárló az EPD alapján pontosabb képet alkothat magának 
a termék fenntarthatósági jellemzőiről és környezetre gyakorolt 
hatásáról. A fenntartható épületek esetében leggyakrabban al-
kalmazott tanúsítási protokollok – köztük a LEED és a BREEAM –  
az LCA módszerek szerint határozzák meg az építkezéssel és az 
építkezés során felhasznált anyagokkal szemben támasztott köve-
telményeket. A GPP, azaz a zöld közbeszerzés rendszerének beve-
zetése óta több uniós tagállam, köztük Olaszország is kötelezővé 
tette a nyilvános pályázatokon, hogy az építészek és a „zöld” állami 
vásárlók olyan termékek beszerzését írják ki, amelyek megfelelnek 
a fenntarthatóságra vonatkozó nemzetközi szabványoknak.

Mapecoat ACT 021  
és a Mapecoat ACT 196

EPD-tanúsítvánnyal  
rendelkezik,  

továbbá megfelel  
az ISO 14025  

és az EN 15804  
nemzetközi szabvány  

követelményeinek.
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MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23/501-670 | +36 23/501-667
Fax: +36 23/501-666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu


