BOTAMENT DF 9
Szigetelő fólia 1K

A BOTAMENT DF 9 egy repedésáthidaló vízszigetelés,
burkolatok alá, beltérben.

Tulajdonságok






Rendkívül rugalmas
Nagyfokú védelem a nedvességre érzékeny részeken
Páraáteresztő
Oldószermentes a TRGS 610 szerint
Hengerelhető és kenhető

Alkalmazási terület

Technische Daten
Materialbasis
Farbton
Lieferform

Minőségét megőrzi

Szigetelhető
Beton, könnyűbeton , pórusbeton
Teljesen kfugázott falak
Cement és kálciumszulfátesztrich
Vakolat a CS II, CS III és CS IV kategóriában a DIN
EN 998 szerint és gipszvakolat a DIN EN 13279 szerint
(nyomószilárdság ≥ 2,5 N/mm²)
 BOTAMENT BP építőlemez
 Cementrostlap
 Gipszkarton
 Gipszpadló
 Öntött aszfaltesztrich (IC 10)

Dichte

Alapfelület előkészítés

Reinigungsmittel
im frischen Zustand
im ausgehärteten Zustand






Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen:
 száraz, tiszta és fagymentes
 hordképes
 zsír-, festékmaradék-, cementtej, illetve egyéb tapadást
csökkentő anyagtól mentes legyen.

Kiadósság
(szükséges száraz
rétegvastagság 0,5 mm)

Kunststoffdispersion
grau
zum Rollen
5 kg
12 kg
21 kg
zum Spachteln
12 kg
21 kg
fagymentes, száraz hűvös
helyen, jól lezárt eredeti
csomagolásban, min. 12
hónapig
~ 1,45 kg/ dm³
~ 1,2 kg/ m²

Munkafázisok közötti idő
Az utolsó réteg felhordása
és a burkolás közötti idő

~ 4 óra
~ 12 óra

Bedolgozási és alapfelület
hőmérséklet

+ 8° C-tól + 30° C-ig

Wasser
mechanisch

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere
Luftfeuchtigkeiten verzögern den Trocknungsverlauf.

Außerdem zu beachten:
 Risse im Untergrund fachgerecht verschließen
 unregelmäßige Untergründe egalisieren
 auf porigen oder lunkerreichen Flächen vorab
Kratzspachtelung aufbringen (z. B. aus BOTAMENT
M 21 Classic oder MULTISTAR)
 a nedvszívó alapfelületet BOTAMENT D 11-el alapozzuk
 alte Fliesenbeläge mit einer dünnen Kontaktschicht aus
BOTAMENT DF 9 versehen
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Felhasználás
 A BOTAMENT DF 9-et alaposan keverjük át, majd
bárányszőr hengerrel vagy glettvassal minimum 2 rétegben
hordjuk fel
(a már felhordott BOTAMENT DF 9-et meg kell várni,
hogy megszáradjon)
A szigetelőanyag száraz rétegvastagsága minimum 0.5 mm
kell, hogy legyen (ez nedves rétegvastagságban 1 mm-nek
felel meg). Die maximale Trocken-schichtstärke darf 1 mm
nicht überschreiten.
Ezt követően a burkolást végezhetjük BOTAMENT M 21-el,
MULTILIGHT-al, vagy BOTAMENT M 12 Stone
ragasztóval.
Fugák lefedésénél, valamint szerkezeti kapcsolódásoknál,
belső sarkoknál, átmeneteknél és bevágásoknál a
BOTAMENT SB 78 sarokerősítő szalagot a szigetelő anyag
első rétegébe kell beágyazni, majd a második réteggel
átglettelni.

Wichtige Hinweise
BOTAMENT DF 9 ist während der Erhärtung gegen Feuchtigkeit, Zugluft, Sonneneinstrahlung sowie starken Temperaturschwankungen zu schützen.
Während der Trocknung darf die relative Leuchtfeuchtigkeit
80 % nicht überschreiten.
BOTAMENT DF 9 darf keinen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
Eine rückseitige Durchfeuchtung ist zu vermeiden.
BOTAMENT DF 9 ist für den Einsatz im Dauernassbereich
und zur Abdichtung gegen negativen Wasserdruck nicht
geeignet.
A biztonság technikai adatlap elérhető a www.botament.hu
oldalon.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte,
Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen.
Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie
schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Ausgabe D-1406. További műszaki részletek a www.botament.hu
weboldalon található műszaki adatlapjainkban találhatóak.
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