BOTAMENT D 11
Mélyalapozó

A BOTAMENT D 11 kiegyenlíti az alapfelületek
nedvszívását, csemperagasztók, kiegyenlítők, vakolatok vagy
festékek alapozójaként egyaránt alkalmazható bel- és
kültérben.

Tulajdonságok (Kritériumok)








1 : 1 arányban vízzel hígítható
Gyors száradás
Javítja a tapadást
Hengerelhető és kenhető
Csökkenti a nedvszívóképességet
Por megkötő
Oldószermentes TRGS 610

Műszaki adatok
Termékösszetétel

Műanyag diszperzió

Szín
Kiszerelés

piros
1l
5l
10 l
200 l
Száraz és hűvös helyen, jól
lezárt eredeti
csomagolásban min. 12
hónapig.
kb. 1,0 kg / dm³

Tárolás

Sűrűség

Alkalmazási terület

Anyagszükséglet
rétegenként

Alapozható








Beton, könnyűbeton és pórusbeton
Téglafalazat
Cement- és Kálciumszulfátesztrich
Cement-, meszes- és gipszvakolat
Cementkötésű farostlemez
Gipszkarton
Gipszpadló

Várakozási idő a rétegek
felhordása között
Várakozási idő az utolsó
réteg és a burkolás
megkezdése között
Várakozási idő kiegyenlítő
használata előtt
Esőálló

Alapfelület előkészítés
Az alapfelület megfelelő legyen a következők szerint:
 száraz, tiszta és fagymentes
 teherhordó
 zsír-, festékmaradék-, egyéb tapadást csökkentő anyagtól
mentes
A laza, omladozó vagy gyengén tapadó aljzat összetevőket el
kell távolítani.
A csempézést megelőzően meg kell győzödni, hogy a
gipszvakolat nem glettelt és át van csiszolva.
Ne feledje:
 Kálciumszulfát esztrich alapozása előtt az alapot meg kell
csiszolni
 Maradék nedvesség tartalom gipszvakolaton ≤ 1 %
 Maradék nedvesség tartalom kálciumszulfát esztrichen ≤
0,5 %
Alapozási mód
Tiszta ásványi
alapfelület esetén
Gipszes alapfelület/
Kálciumszulfátesztrich
Gipszkarton

BOTAMENT D 11 felhordása
1 x 1:1 arányban vízzel hígítva
2 x alapozás

1 x alapozás
(csak a gipszkarton
összeillesztéseknél)
* mint a beton, pórusbeton, mészhomok tégla, mész és
cement vakolatok és cement esztrichek

Bedolgozási és alapfelület
hőmérséklet
Tisztítás

kb. 60 - 100 ml/ m²
alapfelülettől függően
kb. 30 Perc
kb. 1 óra
(Kálciumszulfát esztrich
kb. 12 óra)
kb. 60- 90 perc
kb. 1 óra után
+ 5 °C-től + 30 °C-ig
Vízzel

A műszaki adatlapon említett idők 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az
alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb
hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a
bedolgozási időt és a száradás folyamatát.

BOTAMENT D 11
Mélyalapozó

Felhasználás
 A BOTAMENT D 11-et ecsettel vagy nagy szőrű
hengerrel, meszelővel vagy szórással kell felhordani
 A felület átszáradását karcolással kell megvizsgálni
 Egyszerre csak annyi anyagot szabad felhordani, hogy
foltokban ne gyűljön össze
A legjobb eredmény a többszöri felhordással érhető el.

Fontos tudnivalók
A 200 l-es tartályok esetén, el kell kerülni a maradék anyag
szennyeződését. A felhasználás során megmaradt
BOTAMENT D 11-et, nem szabad vissza tölteni a tartályba.
A biztonságtechnikai adatlap rendelkezésre áll a
www.botament.hu weboldalon.
Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az
építkezésen próbafelületet készítsenek.

Megjegyzés: Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink
alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt
összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén
próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok
helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott,
adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos
formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek
megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H 1305 kiadás. Új kiadás esetén a régiek
érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon
találhatók.
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