
Szulfátálló szigetelőhabarcs

BOTAZIT®

MS 30
Alkalmazási terület:
A BOTAZIT® MS 30 mélyépíté-
si munkálatok utólagos szige-
teléseire alkalmas. Az alapfe-
lülethez való jó tapadásának 
köszönhetően nemcsak a 1,5 
bar-os negatív víznyomás ellen, 
hanem csapó eső elleni véde-
lemre is alkalmazható.

A szigetelő habarcs sima felü-
letű, minimum C 12-es beton, 
megfelelő szilárdságú vako-
lat, kisméretű-, mészhomok-, 
vázkerámia-, beton zsalukő- 
és egyéb falazat felületére is 
felhordható.

Alapfelület előkészítése:
Az alapfelület teherhordó, tisz-
ta, fagymentes, por-, zsír-, 
olaj-, festékmaradék, egyéb 
tapadást csökkentő, elváló és 
laza részektől mentes legyen. 
A régi vakolatot és festéket a 
látható károsodott felület fe-
lett min.  80 cm-res magas-
ságban kell eltávolítani. A ká-
rosodott habarcsfugákat min. 
2 cm mélyen kell kikaparni. 
A szigetelendő felület alapkö-
vetelménye a repedésmentes-
ség, ellenkező esetben a re-
pedéseket meg kell szüntetni. 
A BOTAZIT® MS 80-at nem lehet 
vegyes falazatra felhordani.

Az egyenetlen falazatot a szul-
fátálló szigetelőhabarcs felhor-
dása előtt  P III-as vakolattal 
ki kell egyenlíteni. A belső sar-
kokat kb. 4 cm-res rádiusszal, 
cementkötésű habarccsal – pl. 
BOTACEM® M 03-mal – kell ki-
alakítani. Sarkokat 45°-ban 
meg kell törni.

Az alapfelület a kivitelezés 
kezdetekor matt-nedves álla-

potú legyen. Az olyan felüle-
teket, ahol a nedvesség ösz-
szegyűlt vagy összetorlódott, 
nem lehet a BOTAZIT® MS 30-
cal szigetelni.

Felhasználás:
Egy zsák BOTAZIT® MS 20-at 
kb. 4,5 liter tiszta, hideg vízzel 
kell csomómentesen elkeverni 
addig, amíg kenhető massza 
nem keletkezik. 5 perc vára-
kozási idő után az anyagot át 
kell keverni és 60 percen belül 
fel kell használni. A kötésnek 
indult anyagot átkeverni és 
felhordani már nem szabad, 
mert a végszilárdságát nem 
tudja elérni.

Az első réteg BOTAZIT® 
MS 30-at kenve, kefével a tel-
jes felületet átvonva kell fel-
hordani. A sarkok és megtört 
élek estén különös figyelem-
mel kell eljárni a megfelelő ta-
karás biztosítása érdekében. 
Fal-padló csatlakozásnál a 
függőleges réteget a vízszintes 
felületre kell vezetni oly mó-
don, hogy 20 cm-res sávban 
a padozatot fel kell verni, haj-
latot kell kialakítani (pl.: BO-
TACEM® M 03-mal) és a hajlat 
átkeményedése után a BOTA-
ZIT® MS 30-at le kell hajtani 
a vízszintes síkra is. Szigetelés 
nélküli pincepadozat esetén a 
teljes padlót el kell távolítani, 
és új vízszintes szigetelést kell 
készíteni.

A frissen elkészült bevonatot 
a kikeményedési időszak alatt 
védeni kell a hirtelen kiszára-
dástól, magas hőmérséklettől, 
közvetlen napsütéstől, huzat-
tól és kültéri alkalmazás ese-
tén az esőtől.

n Magas szulfátállóság

n 1,5 bar-ig vízzáró

n Kiváló tapadás az
 alapfelületre

n Külső és belső térben is
 használható

n Kenhető, glettelhető,
 szórható

n Kromát-mentes (TRGS 613)
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Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az 
adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hoz-
ni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok 
helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások 
csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az 
általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. 03/2006 kiadás. Új kiadás esetén a régiek 
érvénytelenné válnak.

Szulfátálló szigetelő habarcs

A következő száraz réteg-
vastagságokat kell betartani:
Talajnedvesség: 2,0 mm
Talajvíz: 2,5 mm
Összetorl. talajvíz 3,5 mm

Megjegyzések: 
A műszaki adatlapon említett 
idők  23 °C-ra és 50 % relatív 
páratartalomra vonatkoznak. 
A magasabb hőmérséklet és 
az alacsonyabb páratarta-
lom rövidítik, az alacsonyabb 
hőmérséklet és a magasabb 
páratartalom hosszabbítják a 
bedolgozási időt és a kikemé-
nyedés folyamatát.

Nedvszívó alapfelületek, ma-
gas hőmérséklet, alacsony 
páratartalom gyorsítja, nem 
nedvszívó felület, alacsony 
hőmérséklet, magas páratarta-
lom hosszabbítja az átszára-
dást.

Kérjük, hogy az összes termék 
műszaki adatlapjában leírtak-
ra ügyeljenek a felhasználás 
során. Ezt a terméket csak a 
leírt adalékokkal és kiegészí-
tőkkel szabad felhasználni.

A biztonságtechnikai adatlapot 
kérésre az előírt formában biz-
tosítjuk.

Az optimális eredmény elérése 
érdekében javasoljuk, hogy az 
építkezésen egy próbafelüle-
tet készítsenek a felhasználás 
előtt.

Anyagszükséglet:
2,0 mm = kb. 3,5 kg/m2

2,5 mm = kb. 4,5 kg/m2

3,5 mm = kb. 6,5 kg/m2

Kiszerelés:
 5 kg-os papírzsák
25 kg-os papírzsák

Tárolás:
Hűvös, száraz helyen, eredeti, 
lezárt csomagolásban kb. 6 
hónapig

BOTAZIT®

MS 30
Termékösszetétel: 
Speciális cement keverék 
ásványi töltő és műanyag 
adalékszerekkel

Sűrűség: 
kb. 1,9 kg/dm3

Víznyomásálló:
1,5 bar-ig

Vízzáróanyag érték:
kb. 18 %

Bedolgozható:
kb. 60 percig 

Hőmérséklet
felhasználáskor:
+5 °C-tól +30 °C-ig 

Hajlítószilárdság 28 napos
korban:
kb. 5,5 N/mm2

Tapadószilárdság 28 napos
korban:
kb. 1,0 N/mm2

Nyomószilárdság 28 napos
korban:
kb. 29,4 N/mm2

Tisztítószerek:
Friss állapotban: víz




