Csempe- és járólap ragasztó

Alkalmazási terület:
A BOTAMENT® M 19 Csempe- és
járólapragasztó beltéri és fagyálló
mázas kerámia, kőporcelán (gres)
lap, klinker lap, kis és közepes kerámia mozaiklapok ragasztásához
alkalmas az építőiparban szokásos
alapfelületeken (beton, könnyűbeton,
cementvakolat,
cement
esztrich), padlón és oldalfalon
egyaránt.
Padlófűtés,
erősen
nedvszívó alapfelület (Pl.: gipszvakolat, anhidrit esztrich), valamint
kültéri burkolatragasztás esetén, a
ragasztó rugalmasságának feljavítására BOTAMENT® D 10-el kell a
keverővízhez 1:3 arányban önteni.
A BOTAMENT® M 19 teljesíti az
MSZ EN 12004 szabvány C1 T kategóriájára vonatkozó kritériumokat.
Alapfelület előkészítése:
Az alapfelület teherhordó, száraz,
és hordképes, valamint fagy-, zsír-,
festékmaradék-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes
legyen. A laza, elváló részeket el
kell távolítani. Az alapfelület tapadó- és húzószilárdsági paramétereinek el kell, hogy érjék az idevágó műszaki szabvány értékeit.

Meglévő
csempeburkolatra
®
BOTAMENT M 21-et ajánljuk.
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Felhasználás:
®

A BOTAMENT M 19-et keverőgéppel, lassú fordulaton (max. 600
fordulat/perc) kb. 7 liter tiszta, hideg vízzel csomómentes, homogén habarccsá keverjük. 5 perc
után a habarcsot rövid ideig újra
átkeverjük. Az így kapott anyagot 1
órán belül kell felhasználni. A
megkötött anyagot nem szabad
még egyszer átkeverni, és tovább
dolgozni vele, mert így nem éri el a
termék a megfelelő végszilárdságot.

 Fal- és padlóburkolatokhoz
 Bel- és kültérben
 Oldalfalon csúszásmentes
ragasztás
 Fagyálló
 Kőporcelán (gres) lapokhoz
beltérben

Továbbiakban a fogazott glettvas
sima oldalával egy kontaktréteget
viszünk fel az alapfelületre. Ezt a
szerszám fogazott oldalával átfésüljük. A burkolólapot nyomó és
könnyű toló mozdulattal a ragasztóágyba ültetjük és megnyomjuk. A
felület 20 percig maradhat burkolat
nélkül.
BOTAMENT® M 19 +5 °C alatt
nem alkalmazható.

Az alapfelület egyenetlenségeit fal®
felületen BOTAMENT M 90-el, M
100-al lehet kiegyenlíteni. Nagy
padló felületek esetén igény sze®
rint pl. a BOTAMENT M 49,
®
BOTAMENT M 50, M 51, M 52
Duoplan önterülő aljzatkiegyenlítő
használata javasolt. A monolit és
előre-gyártott betonelem felületnek
3 hónapnál régebbinek kell lennie.
Burkolatfektetés megkezdése előtt
ajánlott elvégezni a maradék nedvesség próbát (lehetőleg mintavételezéssel, és nem felületi méréssel). Cement esztrich esetén 2 %,
lehet a maradék nedvességtartalom.
Cementkötésű alapfelületen a
®
BOTAMENT D 11 és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni.
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Termékösszetétel:
Cement kombináció, ásványi, töltőanyagokkal és műanyag adalékanyagokkal.
Hőállóság:
-15 ºC-tól +70 ºC-ig
Pihentetési idő:
Kb. 3 perc
Burkolat nélkül maradhat:
kb. 20 perc
Bedolgozható:
kb. 2 óra
Max. réteg vastagság:
5 mm
Optimális keverővíz:
kb. 7,0 l
Járható:
kb. 24 óra múlva
Fugázható:
kb. 24 óra múlva

Csempe- és járólap ragasztó
Megjegyzések:
Műszaki adatlapon említett idők
23 °C-ra és 50 % relatív páratartalomra vonatkoznak. Magasabb
hőmérséklet és alacsonyabb páratartalom rövidítik, alacsonyabb
hőmérséklet és magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási
időt és a kikeményedés folyamatát.
Kérjük, hogy ebben a műszaki
adatlapban említett összes termék
adatlapjában leírtakra ügyeljenek a
felhasználás során.
Ez a termék cementet tartalmaz.
Szembe kerülése esetén bő vízzel
ki kell öblíteni, és szemorvoshoz
kell fordulni.

Anyagszükséglet:
6 mm-es glettvas
8 mm-es glettvas
10 mm-es glettvas

2

kb. 2,6 kg/m
2
kb. 3,4 kg/m
2
kb. 3,9 kg/m

Csomagolás:
42 x 25 kg papírzsák

Minőségét megőrzi:
Száraz és hűvös helyen, jól lezárt,
eredeti csomagolásban min. 12
hónapig.

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre biztosítjuk vagy az internetről
letölthető.
Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen próbafelületet készítsenek felhasználás előtt.

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:
+5 ºC-tól +25 ºC-ig
Tisztítás:
Használat után azonnal: vízzel
Megkötött állapotban:
BOTAMENT R 72 Cementfátyol
eltávolítóval

MC-Bauchemie Kft. – Botament Üzletág
H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a.
Tel: +36 80 622 288, Fax: +36 88 266 327
E-mail: info@botament.hu • Web: www.botament.hu

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
1102 kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon
találhatók.

