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BOTAMENT P 450  

Elasztikus parketta ragasztó 

 
 
 
A BOTAMENT® P 450 oldószer-, szilikon-, és vízmentes 
egykomponensű hibrid-ragasztó, amely megfelel az EN 
13489 szabvány követelményeinek, és biztonságosan 
ragaszthatók vele mozaik, csaphornyos-, lamella parketták, 
tömörfa parkettalécek, egzotikus faparketták valamint 30 mm 
vastagságig „rE” fa burkolótéglák nedvszívó- és nem 
nedvszívó alapfelületekre. 
 
 

Tulajdonságok 
 
❖ Majdnem minden parkettához 
❖ Minden parketta típushoz 
❖ • Nagyon alacsony kipárolgás 
❖ • Felveszi a parketta mozgásakor fellépő tépő-nyíróerőket 
❖ • Vízmentes, ezért kiválóan alkalmazható deformálódásra 
❖ hajlamos parkettákhoz 
❖ • Szívó és nem nedvszívó alapfelületekhez 
❖ • Padlófűtött felületre is 
 

Felhasználási terület 
 
Ragasztható 
 
❖ Szalagparketta 
❖ Mozaikparketta 
❖ Többrétegű parketta 
❖ Lamellás parketta 
❖ Szilárd falemezek 
❖ Egzotikus fa 
❖ Fa falazat RE (d ≤ 30 mm) 
 
 

Alapfelület előkészítés 
 
Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények: 
 
❖ Tiszta, száraz repedésmentes és hordképes 
❖ Zsír, bevonatmaradvány, elválasztószer és laza máló 
részektől mentes 
 
Távolítsa el a morzsolódást, a lágy vagy gyengén tapadó 
alapfelületeket. 
 

Ezen kívül fontos 
 
❖ Kalciumszulfát esztrichnél a teherhordó felületet meg kell 
csiszolni 
❖ A felület kiegyenlítéseket el kell végezni a megfelelő 

BOTAMENT  kiegyenlítő anyagokkal 

 

Felhasználás 
  
❖ A ragasztó anyagot a parkettának megfelelő fogazású 
spatulával fel kell hordani 
❖ Csak annyi anyagot hordjon fel , amennyit a nyitott időn 
belül felhasznál 
❖ Ügyeljen arra, hogy a teljes hátpldalt bekenje, kerülje az 
illesztések kenését 
 

 
 
 

Műszaki adatok 
 

Anyagösszetétel Szilánmodifkált polimer 
ragasztó 

  

Szín sárgás- bézs 

Kiszerelés 17 kg PE edény 

Tárolás fagymentes, száraz hűvös 
helyen, jól lezárt eredeti 
csomagolásban, min. 9 

hónapig 

Sűrűség ~ 1,5 kg/ dm³ 

  

Anyagszükséglet 
 
                        Fogazás B 3 
                      Fogazás B 11 
                      Fogazás B 15 

 
 

   ~ 750- 900 g/ m² 
       ~ 900- 1.200 g/ m² 
     ~ 1.000- 1.300 g/ m² 

  

Szellőztetés - 

nyitott idő ~ 30- 45 perc 

járható  ~ 24 óra múlva 

  

Várakozási idő a 
felületkezelés / csiszolás 
megkezdéséig 

≥ 48 óra 
 

  

Giscode RS 10 

  

Bedolgozási és alapfelület 
hőmérséklet 

≥ + 15 °C 
 

  

Oldószer RT tisztítókendő 

 
Műszaki adatlapon említett idők 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 kikeményedés folyamatát. 
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Fontos tudnivalók 
 
A parketta tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell 
venni és be kell tartani az összes vonatkozó DIN / EN 
szabványt és a vonatkozó műszaki irányelveket. 
 

BOTAMENT P 450 nem alkalmazható olyan felületeken, 

amelyeket diszperziós alapozóval előkezeltek. 
 
A tartályokat védeni kell ˃ 40 ° C hőmérséklettől és közvetlen 
napsugárzástól. A kinyitott edényeket szorosan kell 
visszazárni és azonnal fel kell dolgozni. Ha bőr keletkezik a 
felületén, miután többször kinyitotta, távolítsa el (ne keverje 
bele). 
 
Az élrészen lévő ragasztószivárgásokat azonnal el kell 
távolítani, mivel egyes esetekben kölcsönhatások léphetnek 
fel, amikor közvetlen érintkezés van a parketta lakkal. 
 
Az optimális eredmények elérése érdekében javasoljuk az 
építkezés helyszínén próbafelület készítését. 
 
Biztonságtechnikai adatlapok rendelkezésre állnak: 
www.botament.com  
 
Gyermekektől elzárva tartandó. A feldolgozás és a szárítás 
során gondoskodjon az alapos szellőzésről. A termék 
feldolgozása közben kerülje az evést, az ivást és a 
dohányzást. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le 
alaposan vízzel. Ne engedje be a csatornába, a vízi utakba 
vagy a talajba. Használat után azonnal tisztítsa meg a 
szerszámokat RT tisztító kendőkkel. Csak teljesen üres 
edényeket szabad újra hasznosítani. A szárított 
anyagmaradványokat háztartási hulladékként lehet 
elhelyezni. A kötési folyamat során a metanolt szabadul fel, 
védőkesztyű használata javasolt 
Összetevők: metoxi-szilánnal módosított kötőanyag, kréták, 
pigmentek, lágyítószerek, tixotrop szerek, szárítószer 
trimetoxi-vinil-szilán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 helyességé-
ért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő 
ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősí-
tésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az 
anyagokat beépíteni. H -2105 kiadás. További műszaki adatokat a www.botament.hu 
oldalról tölthet le.MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók 
Béla u. 105-113 

 

http://www.botament.hu/


 

Seite 3 von 3 

 


