
 
 
 
 
 
T�ZZOMÁNC – Természetes anyag, mely a t�zb�l született, mely immúnis a korró-
zióval szemben, mely olyan tiszta, mint az üveg, mely a színskála minden színében 
el�állítható, és ez a szín az id�k végezetéig, körülményekt�l függetlenül, változatla-
nul megmarad, mely környezetbarát. A bevonat, mely átfogó, teljesen hatékony 
megoldást nyújt egy sor ipari alkalmazásban megfogalmazott követelményre. 
Már a régi kultúrák is ismerték a t�zzománcot és a sokkal kifinomultabb technikák 
ellenében is alkalmazták azt ékszereik és kegytárgyaik díszítésére. A zománc ellen-
álló képességének köszönhet�en, ezeknek a tárgyaknak díszítései évszázadokon 
keresztül sértetlenül meg�rizték színüket és ragyogásukat. 
 
 

    
 
 

 T�ZZOMÁNCBEVONAT 

M 
Z 
E 

 T�ZZOMÁNCBEVONAT 

M 
Z 
E 



T�ZZOMÁNCBEVONAT 
 
Hogyan készül 
A t�zzománc egy szervetlen, üveges bevonat, melyet fémek bevonására használnak 
azzal a céllal, hogy funkcionálisan védjék azt a felületi korróziótól, ugyanakkor deko-
ratív megjelenést kölcsönözzenek neki. A zománcot a hordozó felületre való felhor-
dás után magas h�mérséklet� (800-900°C) h�kezelésnek vetik alá, melynek során 
az üvegesedik. A folyamat során a fém és a zománc között végbemen� kémiai és 
fizikai reakciók eredményeként a két anyag, egymástól elválaszthatatlanul, egy új 
anyaggá egyesül, zománcozott fém keletkezik, mely egyesíti az üveg és a hordozó 
fém el�nyös tulajdonságait (higiénikus, kemény, fényes, sima, szilárd, alakítható, 
stb). 
Ritkán egyesíthet� két ennyire különböz� anyag úgy, hogy ilyen nagyszer� és sokol-
dalú kompozitot eredményezzen, mindamellett, hogy még esztétikus is. 
Mindezeknek köszönhet�en a t�zzománc alkalmazása folyamatosan fejl�dik, párhu-
zamosan egyre szigorúbb követelményeket kielégít�, új alkalmazási területek és ösz-
szetételek jelennek meg. 
 

   
 
 
Tulajdonságai 
A t�zzománc kémiai összetétele változó a hordozó fém és a végtermékkel szemben 
támasztott követelményeknek megfelel�en. 
 
Általában minden zománcbevonatra igaz, hogy: 
 
Ellenálló: 

• a t�zzel szemben 
• a hideggel (-50°C) és a meleggel (450°C) szemben 
• a hirtelen h�mérsékletváltozásokkal szemben (h�sokk) 
• környezeti h�mérsékleten a savakkal és lúgokkal szemben, szerves oldatokkal 

és oldószerekkel szemben 
• a légköri hatásokkal (savas es�, es�, napsugárzás) szemben 
• karcolással és koptatással szemben (Mohs keménység 5.5-7.5) 

 
Higiénikus és nem mérgez�: 

• a pórusmentes felület lehetetlenné teszi a baktérium tenyészetek, penész-
gombák és szennyez�dések megtapadását és kifejl�dését 

• kémiailag közömbös, nem köti meg a szagokat, nem bocsát ki veszélyes alko-
tókat 

 
Könnyen tisztítható: 

• nem igényel különleges kezelést 
 



Megjelenése: 
• széles színskála szerint színezhet� fényes, selyemfény� és matt tónusokban 
• felülete sima, tömör és pórusmentes 

 
Színtartóssága: 

• színe állandó, intenzív, ragyogó az id�k végezetéig és ez a napfény és UV 
sugárzás, valamint a légköri szennyez�k hatására sem változik 

 
Környezeti hatás: 

• természetes és környezetbarát termék, újrahasznosítható 
 
Alkalmazása 
Az ipar a t�zzománcot kezdetben az öntöttvas, majd az acéllemez tárgyak bevoná-
sára alkalmazta, mivel a t�zzzománc bevonat hosszú id�n keresztül védelmet nyújt a 
korrózióval és a rozsdásodással szemben, csökkenti a karbantartás és kicserélés 
költségeit. Az utóbbi id�ben a t�zzománc bevonatot kevésbé korrodálódó fémekb�l 
(alumínium, réz, rozsdamentes acél) készült termékeken is egyre inkább alkalmaz-
zák: a védelem mellet bizonyíthatóan növelve esztétikai és funkcionális értéküket. 
Ezeknél az okoknál fogva a t�zzománcot egyre szélesebb körben alkalmazzák a 
háztartásban: az edényekt�l a konyhaberendezésekig, a szaniter termékekt�l az 
elektromos berendezésekig, és az épületek, ipari létesítmények alkotóelemeiként. 
 

    

    

    
 
 

A t�zzománc-bevonat tulajdonságaira utaló piktogramok 
 

 
HIGIÉNIKUS  

ÉS 
NEM MÉRGEZ� 

 
FAGY 

ÉS 
H�ÁLLÓ 

 
 

GRAFFITIÁLLÓ 
 

 
 

H�SOKKÁLLÓ 
 

 
ID�JÁRÁS  

ÉS 
UV-ÁLLÓ 

 
KARC 

ÉS 
KOPÁSÁLLÓ 

 
KORRÓZIÓ 

ÉS 
VEGYSZERÁLLÓ 

 
 

KÖNNYEN 
TISZTÍTHATÓ 

 
TETSZ�LEGES 

SZÍNEKRE 
SZÍNEZHET� 

 
 

T�ZÁLLÓ 
 

 
 

ÚJRA 
FELDOLGOZHATÓ 

 

 



 

 

T�ZÁLLÓ 

A t�zzománcozott felület 
nagy h�igénybevétel, vagy nyílt láng hatására sem károsodik, 

a színe sem változik. 
 

Alkotói nem éghet�ek. 
A t�z vagy hosszabb ideig tartó h�-terhelés során 

sem szabadulnak fel bel�le 
mérgez� és egészségre ártalmas gázok. 

 
A magas h�mérsékletnek 450°C-ig ellenáll. 

 

 

 

FAGYÁLLÓ 
ÉS 

H�ÁLLÓ 

A t�zzománc bevonattal 
ellátott felületet 

-50°C és 450°C közötti h�hatások 
nem károsítják. 

 
Köszönhet� ez a bevonat üveges szerkezetének 

és 
t�zállóságának. 

 



 

 

H�SOKKÁLLÓ 

A t�zzománc bevonat 
ellenálló a hirtelen h�mérsékletváltozásokkal szemben. 

 
Ez a gyártás során a bevonatban kialakított 

feszültségi viszony következménye, 
mely a zománcozott termékek elválaszthatatlan velejárója. 

 
A hirtelen h�mérsékletváltozás mértéke 

elérheti a 300°C körüli értéket is. 

 

 

KORRÓZIÓ- 
ÉS 

VEGYSZERÁLLÓ 

A t�zzománc bevonat 
els�dleges célja megvédeni 

az általa bevont fémet a korróziótól 
és ez által határozatlan id�re meghosszabbítani 

a fémb�l készült tárgy élettartamát. 
Ezt a feladatot a t�zzománc magas (450°C) h�mérsékletig ellátja. 

 
Általában minden t�zzománc ellenáll a környezeti h�mérséklet� 

savaknak, gyenge lúgoknak, szerves oldószereknek, sóoldatoknak 
festékeknek. 

Nem áll ellen a hidrogén-fluoridnak, er�s lúgoknak, 
és a forró foszforsavnak. 

 



 

 

KARC 
ÉS 

KOPÁSÁLLÓ 

A t�zzománcozott felület 
nagyon kemény üvegfelület. 

(keménység: 5-7 Mohs) 
Csak nála keményebb anyaggal karcolható, 
így tisztításánál ezt figyelembe kell venni. 

 
Kiváló kopásállóságával kit�nik az egyéb anyagok közül 

a háztartási berendezések és eszközök, 
az egészségügyi és szaniter termékek piacán. 

 

 

KÖNNYEN 
TISZTÍTHATÓ 

A t�zzománcozott felületen 
a szennyez�dések, ételmaradékok, baktériumok, 

- köszönhet�en kiváló kémiai ellenálló képességének, pórusmentes-
ségének, karcmentességének, a sima felületnek, - nem találnak ka-

paszkodási pontokat, 
így a felület különösen agresszív mosogatószerek és eszközök 

használata nélkül is könnyen tisztítható. 
 

 



 

 

GRAFFITIÁLLÓ 

A zománcozott felület 
semmilyen hagyományos festékkel nem festhet�, 

a festékek száradás el�tt törléssel, 
száradást követ�en normál oldószerekkel 

maradéktalanul eltávolíthatók. 
Köszönhet� ez a felület pórusmentességének, 

simaságának, kémiai közömbösségének. 
 

Semmilyen karbantartást nem igényel. 

 

 

ID�JÁRÁS 
ÉS 

UV-ÁLLÓ 

A t�zzománcozott felületet 
az es�, az üvegházi szennyez� anyagok, 

a sótartalmú tengerparti leveg�, 
az UV sugarakat tartalmazó napsugárzás, 

a hirtelen h�mérsékletváltozások 
egyáltalában nem károsítják. 

 
A felület évtizedekig meg�rzi eredeti színét és fényét. 

 



 

 

HIGIÉNIKUS 
ÉS 

NEM MÉRGEZ� 

A t�zzománc bevonat 
sima és pórusmentes felülete 

immúnis a baktériumokkal és penészgombákkal szemben. 
 

Keménysége 
nem engedi az apró karcolások kialakulását, 

melyekben a baktériumok és a gombák elszaporodhatnak, 
a szennyez�dések lerakódhatnak. 

 
Kémiailag inaktív, át nem ereszt� anyag, 

szagtalan és íztelen, 
nem köti meg a szagokat, 

nem bocsát ki veszélyes alkotókat. 

 

 

TETSZ�LEGES 
SZÍNEKRE 

SZÍNEZHET� 

A t�zzománc bevonat 
a szivárvány minden színére 

fényes, selyemfény� és matt tónusokban 
színezhet�. 

 
Speciálisan fémes hatást kelt� bevonatok is kialakíthatók. 

 
A bevonat színe élénk és ragyogó marad az id�k végezetéig 

 



 

 

ÚJRA 
FELDOLGOZHATÓ 

A t�zzománc 
természetes anyagok felhasználásával készült, 

környezetbarát termék. 
 

Teljes egészében újra feldolgozható. 
 

Átlagos kémiai összetétele 
a föld átlagos kémiai összetételével egyez�. 
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