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Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 B 98 L egy szálerő-

sített, hidegen felhasználható, bi-
tumenes javítókitt. 
Alkalmazható az össze vízszintes 
és függőleges szigetelési munká-
hoz (tetők, teraszok, és talajjal 
érintkező szigetelések). 
Szigetelés elkészülte után  
BOTAMENT

®
 B 98 ellenáll az idő-

járás hatásainak és az agresszív 
közegeknek.  
BOTAMENT

®
 B 98 L kiválóan ta-

pad betonra, falazatra, vakolatra, 
szigetelő lemezre, palára, fára, 
üvegre, bádogra, cinklemezre és 
mindenfajta bitumentartalmú alap-
felületre. Megvédi a fémet és a 
bádogot a korróziótól. Kifejezetten 
alkalmas lyukak, hólyagok, repe-
dések javítására régi, bitumenes 
lemezzel szigetelt lapos tetők fel-
újításakor. 

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület teherhordó, száraz, 
por-, fagy-, zsír-, olaj-, festékma-
radvány, cementkéreg illetve 
egyéb tapadást csökkentő anyag-
tól mentes legyen. Kátrány tartal-
mú szennyeződés nem lehet a fe-
lületen. Erősen nedvszívó, nem bi-
tumentartalmú, valamint rideg, bi-
tumentartalmú alapfelületeket a 
BOTAMENT

®
 BE 901-el elő kell 

kenni.  Ez a száradási idő nedv-
szívó alapok esetén – pl. mész-
homok tégla – kb. 24 óra. Az ala-
pozó réteg teljes átszáradása után 
lehet a BOTAMENT

®
 B 98 L fel-

hordását megkezdeni.  

Felhasználás: 

BOTAMENT
®
 B 98 L-t glettvassal 

vagy simítóval lehet akár közvetle-
nül a vödörből a felületre felkenni. 
Egy munkamenetben max. 10 mm 
rétegvastagság hordható fel. Kivé-
tel ez alól egyedül, ha hajlatot kell 
képezni, itt 15 mm lehet az anyag 
vastagsága. 

Nagy melegben, vagy közvetlen 
napsütés esetén megtörténhet, 
hogy nagyobb rétegvastagság fel-
hordásakor a felületen „bőrösödés” 
keletkezik. Az oldószer nem tud el-
távozni, hólyagok keletkeznek. 
Ennek elkerülése érdekében ilyen 
időjárás esetén az egyszerre fel-
hordott rétegvastagságot csökken-
teni kell, s inkább több munkame-
netben kell dolgozni. 

  
+15 ºC alatti tárolás estén a Bitu-
menes kitt konzisztenciája megvál-
tozik, keményebbé válhat. Nedves 
alapfelületre a BOTAMENT

®
 B 98 

L-t nem szabad felhordani. 

Régi szigeteléseken található hó-
lyagokat a következők szerint lehet 
megfelelően kijavítani: a hólyagot 
keresztirányban meg kell vágni, 
majd a lemezt kihajtani. Az esetle-
ges beszivárgott nedvességet 
ronggyal fel kell itatni, a felületet ki 
kell szárítani. A felmetszett hólyag 
területét BOTAMENT

®
 B 98 L-el 

kell kikenni, majd a lemezt vissza 
kell simítani. Végezetül a javított 
hiba felületét újból BOTAMENT

®
 B 

98 L-el át kell glettelni.  

BOTAMENT
®
 B 98-al + 5 ºC alatt 

nem szabad dolgozni.  
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Megjegyzés: 
Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalma-
zási 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. Munkatársa-
ink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre ke-
rülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H 1203 kiadás. Új kiadás ese-

tén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

Termékösszetétel:  
Bitumen 
 
Oldószertartalom 
Van 
 
Sűrűség:  
kb. 1,1 kg/l 
 
Lobbanás pont: 
30 ºC 
 
Rétegvastagság: 
Max. 10 mm rétegenként 
 
Hőállóság: 
-20 ºC - +90 ºC  
 
Hőmérséklet felhasználáskor: 
+5 ºC - + 30 ºC  
 
Száradási idő: 
Kb. 1mm naponként 
 
Tisztító szerek:  
hígító 
 

Megjegyzések:  

A műszaki adatlapon említett idők 
23°C-ra és 50% relatív pá-
ratartalomra vonatkoznak. A ma-
gasabb hőmérséklet és az alacso-
nyabb páratartalom rövidítik, az 
alacsonyabb hőmérséklet és a 
magasabb páratartalom hosszab-
bítják a bedolgozási időt és a ki-
keményedés folyamatát. 

BOTAMENT
®
 B 98 L illékony oldó-

szert tartalmaz, ezért mun-
kavégzés közben dohányzás és 
nyílt láng használata tilos. 
BOTAMENT

®
 B 97 L-t csak nyílt 

térben szabad felhasználni. 

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban 
említett összes termék műszaki 
adatlapjában leírtakra ügyeljenek a 
felhasználás során. Ezt a terméket 
csak ebben a műszaki adatlapban 
leírt adalékokkal és kiegészítőkkel 
szabad felhasználni. 

Biztonságtechnikai adatlapot ké-
résre az előírt formában biz-
tosítjuk. 

Az optimális eredmény elérése ér-
dekében javasoljuk, hogy az épít-
kezésen egy próbafelületet készít-
senek a felhasználás előtt. 

 

Anyagszükséglet:  

kb. 1,1 kg/m
2
/mm 

Kiszerelés: 

5 kg bádog edény  

12 kg bádog edény 

Minőségét megőrzi: 

Hűvös helyen 

Eltartható, eredeti, lezárt cso-
magolásban min 12 hónapig. 

 

http://www.botament.hu/

