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BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP 

Erkély- és teraszburkolat ragasztó 2K R2  

 
 
 

A BOTAMENT BTK 200TERRACHAMP egy kiváló műgyanta 

ragasztó erkély- és teraszburkolatokhoz.  

A BOTAMENT BTK 200TERRACHAMP -al ragasztott burkolat 

esetén a fugázásra MULTIFUGE Diamond MAX fugázót 

alkalmazzuk. BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP különösen 

alkalmas nagy formátumú csempe és padlólapok 
burkolásához, melyek élhossza legfeljebb 100 cm. 
 
 
 

Tulajdonságok 
 
 
❖ Flexibilitás és rugalmasság új értelmet kap, messze a 
DIN EN 12002 követelmények felett 
❖ Kiváló ellenállás fagyás-olvadási ciklusoknak 
❖ Egyedülálló bedolgozási tulajdonságok  
❖ Nem kell kenni a lapok hátoldalát 
❖ Mindenféle típusú kerámiához és elszíneződésre 
hajlamos természetes kövekhez       
❖ A legnagyobb tapadó- és hajlítószilárdság 
❖ Nagyfokú kivirágzás elleni védelem a HYDRO O2 Flex-
Technológiával 
 

A BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP alkalmas burkolólapok és 

burkoló anyagok homlokzatokra történő ragasztására is, 
feltéve, hogy az aljzat szilárd, stabil ásványi anyagokból 
készült. A falszerkezet és a burkolat méretétől függően az 
épületfizikai okokból célszerű előre elvégezni a kondenzáció 
számítást. 
 

Alkalmazási terület 
 
 
A következő burkolatok ragasztásához: 
❖ Fagyálló mázas és kőporcelán (gres) lapok 
❖ Húzott fagyálló lapok 
❖ Klinker burkolólapok 
❖ Kézzel formázott fagyálló kerámiák 
❖ Sokféle természetes kőburkolat 

 
Megengedett alapfelületek 
 
 
❖ vékonyrétegű szivárgó lemezek 

❖ BOTAMENT DM 200TERRACHAMP Szivárgóhabarcs  

 
 

Alapfelület előkészítés 
 
 
Az alapfelületnek a következő kritériumoknak meg kell 
felelnie: 
 
❖ száraz, vagy matt nedves és tiszta 
❖ hordképes 
❖ az alapfelületen nem lehetnek tapadást csökkentő 
anyagok, laza részeket el kell távolítani 
❖ kiegyenlített felület, legalább 1,5 % lejtéssel 
 

 
 
 

Műszaki adatok 
 
 

Termékösszetétel 2 komponensű reakciógyanta 
rendszer 

  

Szín szürke 

Kiszerelés 10 kg- tartalmaz 
8,8 kg „A” komponens 
1,2 kg „B” komponens 

Minőségét megőrzi Fagymentes hűvös száraz 
helyen lezárt eredeti 

csomagolásban min 6 hónapig 

Sűrűség ~ 1,62 kg/ dm³ 

Hőellenállás - 30° C és + 70° C között 
(száraz hőmérséklet) 

  

Keverési arány 7,3 (A) : 1 (B) 

Nyitott idő ~ 15 perc 

Bedolgozási idő ~ 30 perc 

Járható kb. 24 óra múlva 

Terhelhető kb. 3 nap múlva 

  

Bedolgozáskor a levegő 
és az alapfelület 
hőmérséklete 

+ 10 °C és + 30 °C között 

  

Tisztítás  

Frissen Speciális tisztítókendővel 

Kötött állapotban Hígítóval 

 
 
A műszaki adatlapon megadott idők 23°C hőmérséklet, 50% 
relatív páratartalom mellett érvényesek. 
A magasabb rétegvastagság megnöveli ezeket az időket. A 
magasabb hőmérséklet felgyorsítja, az alacsonyabb 
hőmérséklet lelassítja a bedolgozási időt és a kötés 
folyamatát. 
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BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP 

Erkély- és teraszburkolat ragasztó 2K R2 E 

 
 
 

Felhasználás 
 
❖ A „B” komponenst meg kell rázni, majd hozzá adni az „A” 
komponenshez és lassú fordulaton keverőgéppel alaposan 
össze kell keverni. A keverési idő legalább 3 perc. 
❖ A keverési hibák kiküszöbölése érdekében a bekevert 
anyagot egy tiszta edénybe kell átönteni (alaposan kikaparva 
az anyagot), melyben még egyszer alaposan át kell keverni. 

❖ A BOTAMENT BTK 200TERRACHAMP Ragasztó felhordása 

fogazott glettvassal történik. A lapok beágyazásánál ügyelni 
kell a nyitott időre.  
❖ A lapokat nyomó és enyhén toló mozdulattal beágyazzuk, 
majd helyükre igazítjuk. 
 
A gyárilag megadott keverési arányt pontosan be kell tartani. 
A szabálytalan formátumú lapok esetében a pogácsás vagy 

csíkozott módszerhez igazodva a BOTAMENT BTK 200 
TERRACHAMP-hez az állékonyság növelése érdekében 1-2 súly% 
TX 19 tixotrópizáló adalékot kevernek. 
 

Anyagszükséglet 
 
 

  8 mm- es glettvas ~ 4,5 kg/m² 

10 mm- es glettvas ~ 5,0 kg/m² 
 

 
 
 

Fontos tudnivalók 
 
 
Kerámiák és természetes kövekkel történő burkoláskor be 
kell tartani minden idevonatkozó aktuális szabványt és 
előírást.  
 

BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP ragasztót friss állapotban 

meg kell védeni az esőtől. 
 
A bedolgozás során a levegő és a felület hőmérséklete +10°C 
felett legyen. Később, az éjszaka folyamán már nem jelent 
gondot, ha átmenetileg fagypont alá csökken a hőmérséklet. 
Ha a minimum hőmérséklet tartósan leesik, az anyag 
bedolgozása után, a felületet fűteni kel.  
 

BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP kereskedelmi termék. 

 
Ellentétben a hagyományos ragasztókkal szemben a 

BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP alkalmazásakor nem kell 

megkenni a burkolólapok hátoldalát, kizárólag csak az 
alapfelületet. Így elegendő üreg marad a ragasztóágyban, 
ami segíti optimális és gyors vízelvezetést. 
 
Az optimális eredmény érdekében az építési helyszínen 
próbafelület készítését javasoljuk. 
 
Arra érzékeny felhasználóknál a reakciógyanta bázisú 
anyagok felhasználása során allergiás bőrreakciók léphetnek 
fel. Kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését, ezért a 
felhasználás során védőkesztyű használata javasolt. 
Részletes információkat ebben a témában az építőipari 
munkavállalók szakszervezete ad: www.bgbau.de. 
 
A biztonságtechnikai adatlap rendelkezésre áll a 
www.botament.hu weboldalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2103 kiadás. Új kiadás esetén a régiek 
érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon 
találhatók. 
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Bartók Béla u. 105-113. 
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