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BOTAMENT M 38 

Nagy szilárdságú finom kiegyenlítőhabarcs 

 
 
 

BOTAMENT M 38 egy egykomponensű, nagy szilárdságú, 

cement alapú, kiegyenlítő habarcs, az EN 1504-3 szerint az 
R3 osztályba tartozik A finom kiegyenlítő habarcs beton, fal- 
és padlófelületek beltéri és kültéri javítására is alkalmas. 
 
 

Tulajdonságok 
 
❖ Nagy állékonyság 
❖ Jól formázható és csiszolható 
❖ Külső és belső térben 
❖ Fal és padló felületeken 
❖ Gépjármű és targonca forgalom alá is 
 
 
 

Felhasználási terület 
 
❖ Nagy felületek, beton és látszó beton kiegyenítésére, 
gelttelésére 
❖ Előregyártott betonelemek javítása és glettelése  
❖ Lépcsőfokok és lábazatok javítása  
❖ Felületkiegyenlítés kerámia és természetes kő 
ragasztása előtt 
 
 

Megfelelő alapfelület 
 
❖ Beton 
❖ Cementesztrich 
 
 
 

Felület előkészítés 
 
Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen: 
 
❖ száraz, tiszta és fagymentes 
❖ hordképes 
zsír-, festékmaradék-, cementtej, illetve egyéb tapadást 
csökkentő anyagtól mentes legyen 
❖ egyenes és kiegyenlített 
 
Egyéb fontos információ: 
 
❖ száraz, nedvszívó alapfelületet elő kell nedvesíteni 
(vigyázzunk, hogy ne alakuljanak ki pocsolyák) 

 
 
 

Műszaki adatok 
 

Anyagösszetétel Cementkombináció 
ásványi töltőanyagokkal 
és adalékokkal 

  

Szín betonszürke 

Kiszerelés 25 kg- papírzsák 

Tárolás száraz, hűvös helyen, 
eredeti csomagolásban    

12 hónapig 

Sűrűség ~ 2,04 kg/ dm³ 

Hőállóság -  20 °C -tól + 80 °C-ig 

  

Keverővíz ~ 5,5- 6,0 l víz/ 
25 kg 

Bedolgozható ~ 30- 45 perc 

max. rétegvastagság 30 mm 

  

Anyagszükséglet ~ 1,45 kg/ m²/ mm 

  

Bedolgozási alapfelület 
hőmérséklet 

+ 5 °C-tól + 30 °C-ig 

  

Nyomószilárdság 
 24 óra múlva: 

7 nap után: 
28 nap után: 

 
> 10,0 N/ mm² 
> 20,0 N/ mm² 
> 26,0 N/ mm² 

Hajlítószilárdság 
24 óra múlva: 

7 nap után: 
28 nap után: 

 
> 2,5 N/ mm² 
> 4,5 N/ mm² 
> 5,4 N/ mm² 

  

Várakozási idők 

kerámia 
természetes kövek 

 

~ 24 óra 
teljes átkeményedés 

  

Tisztítószer  

Friss állapotában víz 

Megkötött állapotban cementfátyol eltávolító 

 
 
A műszaki adatlapon említett értékek 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 kötés folyamatát. 
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BOTAMENT M 38 

Nagy szilárdságú finom kiegyenlítőhabarcs 

 
 
 

Felhasználás 
 
❖ keverje össze hideg, tiszta vízzel, állandó fordulaton 
lassú  

❖ ezután a BOTAMENT M 38  egy megfelelő szerszámmal 

(gelttvas, gelttkanál) vigye fel a felületre 
❖ a megkötött anyagot nem szabad újra keverni és 
felhasználni 
 

A BOTAMENT M 38 felvitele előtt a száraz aljzatokat 

előzetesen elő kell nedvesíteni. Majd egy vékony 

BOTAMENT M 38 kontaktréteget viszünk fel. Ezután a 

szükséges rétegvastagságban friss a frissre felvihető és 
bedolgozható a habarcs. 
A finom felület elérése érdekében a habarcsot szivaccsal 
vagy gumi dörzsöléssel lehet modellezni (előbb végezzen 
ujjtesztet). 
 
 
 

Fontos tudnivalók 
 

Ha a BOTAMENT M 38 -al kiegyenlített felületet 

személyautók, targoncák raklapemelők használják a 
kiegyenlítésnek minimum 5 mm-nek kell lenni. 
 
A magas hőmérséklettől, huzattól, tűző napsütéstől  és a 

gyors kiszáradástól a BOTAMENT M 38-al kiegyenlített 

felületet óvni kell. 
 
Biztonságtechnikai adatlapok elérhetők: www.botament.com  
 
Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az 
építkezésen próbafelületet készítsenek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A 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 2106 
kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki 
Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók Új kiadás esetén a 
régiek érvénytelenné válnak.  
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla 
u. 105-113 
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