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BOTAMENT PF 1 

Térkőfelújító bevonat 

 
 

BOTAMENT PF 1 térkőfelújító bevonat egy betonlazúr 

nedvszívó ásványi felületekhez külső térben. BOTAMENT 
PF 1 különösen alkalmas régi, kifakult térkövek 
színfrissítésére. A térkövek vizuálisan szépek és hosszú 
távon védettek az időjárástól. 
 

Tulajdonságok 
 
❖ Használatra kész 
❖ Magas UV és időjárásállóság 
❖ Megtartja az alapfelület eredeti strukturáját 
❖ Erős tapadás, megbízható védelem 
❖ Páraáteresztő 
 
 

Alkalmazási területek 
 
❖ Ásványi nedvszívó alapfelületek frissítéséhez (különösen 
beton és járda kövek) magán közlekedő utakon és járdákon) 
❖ Régi kifakult térkövek védelmére  
❖ Külső térben 
 
 

Alapfelületek 
 
❖ Nedvszívó beton (pl.: térkő, járdalapok, beton kaspók) 
❖ Nedvszívó ásványi alapfelületek 
 
 

Alapfelület előkészítés 
 
Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények: 
 
❖ Nedvszívó, tiszta, száraz és teherhordó  
❖ mentes algáktól, moháktól, régi festékektől és 
❖        tapadást csökkentő rétegektől. Mint olaj, zsír, viasz 
és impregnáló szerektől 
 
A vízzel tisztított felületeknek teljesen meg kell száradni a 

BOTAMENT PF 1 használata előtt. 
 
 

Felhasználás 
 

❖ BOTAMENT PF 1 jól fel kell keverni 
❖ Szükség szerint öntse át egy másik edénybe 
❖ Egyenletesen vigye fel egy görgővel vagy ecsettel a 
felületre 
❖ Pocsolya képződést kerülnie kell 
 

A problémák elkerülése érdekében a BOTAMENT PF 1 -et 
frissen frissre kell feldolgozni, ha lehetséges, megszakítás 
nélkül. A terméket mindig a fugák mentén kell alkalmazni.  

 
 
Az alapfelülettől függően 2 rétegre lehet szükség. 
Gépi alkalmazáshoz (airless-szóróberendezés) a felszínt 
azonnal át kell „gurítani“ a felhordás után. 
. 
 
 

Műszaki adatok 
 

Anyagösszetétel Polymerdiszperzió 

  

Szín piros szürke, antracit, 
transzparens 

Kiszerelés 2,5 l- vödör 

Tárolás száraz, hűvös és 
fagymentes helyen, 

eredeti csomagolásban    
24 hónapig 

Sűrűség ~ 1,0 kg/ dm³ 

  

Bekeverési arány használatra kész 

  

Anyagszükséglet kb. 160 ml/m² 

  

Bedolgozási és alapfelület 
hőmérséklet 

+ 12 °C-tól + 30 °C-ig 

Esőálló ~ 5 óra múlva 

Mechanikailag terhelhető ~ 24 óra múlva 

  

Tisztítószer  

Friss állapotban víz 

 
 
A műszaki adatlapon említett értékek 23°C-ra és 50% relatív 
páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és 
páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és 
páratartalom hosszabbíthatják a bedolgozási időt és a kötés 
folyamatát. 
. 
 
 

Fontos tudnivalók 
 
Nem nedvszívó, impregnált beton, vasbeton felületek illetve 
nagy forgalomnak kitett felületekhez a termék nem megfelelő. 
 
 
A biztonságtechnikai adatlap elérhető a www.botament.hu 
oldalon. 
 
A megfelelő eredmény elérése érdeképben az építés 
helyszínén próbafelület készítését javaslunk.  
 
 
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 1807 kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki 
Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók.  
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