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 Eltávolítja a mészkivirágzást, 
cementfátyolt  

 
 Kismértékő rozsdafolt 

eltávolítására is 
 
 Vízzel hígítható 
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®
 

Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 R 72 széleskörűen 

alkalmazható speciális tisztítószer, 
amely mészkivirágzás, makacs 
cement- és mészfátyol, valamint 
vastag cementréteg eltávolítására 
használható. 

Levegő széndioxid tartalma okozta 
karbonátosodás és az enyhe rozs-
dafoltok okozta elszíneződés, to-
vábbá a felület felső rétegeibe ha-
tolt olajok, zsírok szintén eltávolít-
hatók vele. 

BOTAMENT
®
 R 72 használható 

mindenfajta kerámia (fagyálló, bel-
téri, finom kőporcelán- gres), bur-
kolótégla, valamint beton felületen 
is.   

Felhasználás: 

Felhasználás előtt a nedvszívó alj-
zatokat elő kell nedvesíteni. 
Szennyeződés fajtájától illetve 
mértékétől függően, az anyagot 
hígítás nélkül vagy 1:1 arányban 
kell vízzel keverni. Néhány perc 
várakozási idő után, a felületet 
dörzskefével kell átdörzsölni, majd 
vízzel öblíteni. Meleg víz javítja a 
termék hatásfokát. 

Makacs szennyeződés esetén, a 
fenti folyamatot többször meg lehet 
ismételni. Egyes szakaszok között 
a felületet mindig át kell öblíteni bő 
vízzel. 

BOTAMENT
®
 R 72 +5 °C alatt 

nem alkalmazható. 
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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. H1207 kiadás. Új kiadás esetén 
a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

Termékösszetétel: 
Szervetlen és szerves savak, 
nemionos tenzidek 
 
Szín:  
színtelen 
 
Keverési arány:  

1:1 arányban vízzel hígítva 
 
Bedolgozási hőmérséklet: 
+5 ºC-tól +30 ºC-ig 
 

Megjegyzések:  

Munka megkezdése előtt kevésbé 
látható helyen próbatisztítást kell 
végezni. 

Zárt, szellőzés nélküli terekben a 
BOTAMENT

®
 72 alkotóelemei a 

levegő nedvességtartalmával ele-
gyedve savas párát képeznek, me-
lyek károsíthatják a fém (pl. króm) 
felületeket. Ezek megóvása érde-
kében, a munka megkezdése előtt 
minden ilyen elemet el kell távolí-
tani. 

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban 
említett összes termék műszaki 
adatlapjában leírtakra ügyeljenek a 
felhasználás során. 

A biztonságtechnikai adatlapok a 
www.botament.hu weboldalról le-
tölthetőek, vagy kérésre az előírt 
formában biztosítjuk. 

Anyagszükséglet: 

Kb. 5-10 m
2
/ liter a felület paramé-

tereinek függvényében. 

 

Csomagolás: 

2 literes műanyag flakon 

 

Minőségét megőrzi:   

Száraz, fagymentes helyen, jól le-
zárt eredeti csomagolásban min. 9 
hónapig. 

http://www.botament.hu/

