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D 12 

 

 

 Porózus ásványi, cementkö-
tésű alapfelületek szilárdítá-
sához 

 Kiegyenlítők, ragasztók hasz-
nálata előtt 

 Alapozó mindegyik bitumenes 
vastagbevonat alá 

 Alapozóként 1:1 arányban 
vízzel hígítandó  

 

BOTAMENT 

SYSTEMBAUSTOFFE 

®
 

Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 D 12 erősen nedvszívó, 

porózus ásványi alapfelületek alapozó-
ja és alapfelület stabilizálója kül- és 
beltérben.  

Hígítás nélkül felhordható, speciális, 
hígfolyós alapozó, erősen nedvszívó, 
porózus cementkötésű fal- és padló fe-
lületek stabilizálására, szilárdítására 
vakolatok felhordása, kiegyenlítők, 
glettelő anyagok használata, ill. burko-
latok ragasztása előtt. A gyenge felüle-
ti szilárdságú alapokat a BOTAMENT

®
 

D 12 láthatóan megerősíti. 
 

BOTAMENT
®
 D 12-t beton, könnyűbe-

ton, vakolat, mészkőtégla falazat, pó-
rusbeton, vázkerámia, pincefalazó 
elem felületeken is lehet használni a 
BOTAMENT

®
 BE 91, BOTAMENT

®
 

BM 1, vagy a BOTAMENT
®
 BM 92 

Schnell bitumenes vastagbevonatok 
alapozójaként, ebben az esetben 1:1 
arányban vízzel hígítható. 

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület nedvességtartalma a 
száraz vagy matt-nedves állapot között 
változhat. Tiszta, zsírtól-, festékma-
radványtól egyéb tapadást gátló vagy 
mozgó, kieső darabtól mentes legyen. 
Kátrány tartalmú szennyeződés nem 
lehet a felületen. Kiálló részeket - mint 
pl.: megkötött falazó habarcs maradék 
- el kell távolítani, az alaptest felületét 
az építési törmeléktől, földtől és az 
egyéb szennyeződésektől meg kell 
tisztítani. 

Felhasználás: 

Felületszilárdítás esetén, vagy ha az 
alapfelület nagymértékben nedvszívó, 
akkor a BOTAMENT

®
 D 12-t hígítás 

nélkül kátránykefével, hengerrel, ko-
rongecsettel kell a felületre felhordani.  

Bitumenes bevonatok alapozójaként 
használva a BOTAMENT

®
 D 12-t tisz-

ta, hideg vízzel 1:1 arányban szabad 
hígítani. Kefével, hengerrel, korong-
ecsettel, kátránykefével, és akár me-
zőgazdasági permetezővel is felhord-
ható. Ez utóbbi eszközzel a lehető 
leggyorsabb és leggazdaságosabb a 
munkavégzés. 

Tócsák képződését felhordáskor el kell 
kerülni. 

Alapozás után azonnal (a felület matt-
nedves állapotában) szükség esetén a 
következő réteg alapozó felhordható, 
vagy szigetelni lehet a felületet bitu-
menes vastagbevonatokkal 
(BOTAMENT

®
 BE 91, BOTAMENT

®
 

BM 1, BOTAMENT
®
 BM 92 Schnell). 

Kiegyenlítők, vakolatok, önterülők, 
burkolatragasztók használata esetén 
meg kell várni az alapozott felület tel-
jes kiszáradását. (Kb. 24 óra.) 

BOTAMENT
®
 D 12-vel nem szabad +5 

°C hőmérséklet alatt 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 1206 kiadás. Új kiadás ese-

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

Termékösszetétel:  
Alkáliszilikát-emulzió 
 
Oldószer tartalom:  
nincs 
 
Sűrűség:  
kb. 1 kg/l 
 
Szín: 
Kék 
 
pH érték:  
12 
 
Keverési arány: 
 
Felületszilárdításra: 
BOTAMENT

®
 D 12 hígítás nélkül 

 
Bitumenes bevonatok alapozásra:  
1 egység BOTAMENT

®
 D 12: 1 egy-

ség víz 
 
Alapfelület hőmérséklete felhasz-
náláskor: 
+5 ºC és + 30 ºC között   
 
Várakozási idő két réteg felhordá-
sa között: 
kb. 30 perc 
 
Tisztító szerek:  
Friss állapotban: víz 
megkötött anyag esetén: hígító 
 

Megjegyzések:  

A műszaki adatlapon említett idők 
23°C-ra és 50% relatív páratartalomra 
vonatkoznak. A magasabb hőmérsék-
let és az alacsonyabb páratartalom rö-
vidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és 
a magasabb páratartalom hosszabbít-
ják a bedolgozási időt és a kikemé-
nyedés folyamatát. 

BOTAMENT
®
 D 12 kék színű folyadék, 

hogy munka közben a kezeletlen és 
alapozott felületek jól elkülönüljenek. 

Nem ásványi felületeket, mint pl.: mű-
anyag, alumínium, üveg, takarással 
óvni kell.  

Szükség esetén tapadó szilárdsági 
vizsgálatokkal meg kell győződni a szi-
lárdítás sikerességéről. 

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban 
említett összes termék műszaki adat-
lapjában leírtakra ügyeljenek a fel-
használás során.  

Ezt a terméket csak ebben a műszaki 
adatlapban leírt adalékokkal és kiegé-
szítőkkel szabad felhasználni. 

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre 
az előírt formában biztosítjuk. 

Minden esetben egy kisebb próbafelü-
let elkészítését javasoljuk, ahol meg-
győződhetünk arról, hogy a szükséges 
eredmény eléréséhez hány rétegre 
van szükség. 

 

Anyagszükséglet:  
 
Felületszilárdításhoz: 

 
kb. 500-700 ml/m

2
 rétegenként  

 
Az alapfelület tulajdonságaitól / nedv-
szívó képességétől függően szükség 
lehet több réteg felhordására, a megfe-
lelő szilárdítás eléréséhez. 
 
Alapozáshoz bitumenes bevonatok-
hoz: 

 
kb. 100-150 ml/m

2
 

 
Kiszerelés: 

10 l műanyag edény 
 
Tárolás: 

Hűvös, fagymentes helyen, eredeti, le-
zárt csomagolásban min. 12 hónapig 
eltartható, 
 

http://www.botament.hu/

