
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTAMENT
®
 

BE 89    

Savé neživičné podklady je nutné 
opatřit penetračním nátěrem 
BOTAMENT® BE 901. Bitumenové 
podklady se penetrují nátěrem  
BOTAMENT® B 97 L, který se za čers-
tva zasype křemičitým pískem (zrnitost 
1,2 mm). Penetrační vrstva 
BOTAMENT® B 97 L musí být před 
aplikací izolace zcela proschlá. Pod-
klady s nízkou pevností jako např. pó-
robeton se penetrují hmotou 
BOTAMENT® D 12.  
 
Při aplikaci nátěru pomocí stříkací 
pistole odpadá, v ostatních případech 
nezbytná, nutnost penetrace podkladu. 
 
Postup při zpracování: 

Před zpracováním je nezbytné 
BOTAMENT® BE 89 dobře promíchat. 
Izolace se musí nanášet vždy na 
stranu konstrukčního prvku, která bude 
vystavena přímému působení vody. 
Možnost působení negativního tlaku 
vody je nutné vyloučit. Aplikaci lze pro-
vádět koštětem, štětkou nebo stříkací 
pistolí. Při nanášení je nutné důkladně 
a rovnoměrně pokrýt plochu, kouty, 
rohy i hrany izolační hmotou.   
 
Minimální vrstva se skládá ze dvou 
krycích nátěrů. Mezi jednotlivými ná-
těry je nutné zachovat technologickou 
přestávku v trvání 24 hodin.  
 
Zásyp stavební jámy lze provést po 
úplném proschnutí izolačního nátěru 
BOTAMENT® BE 89. Aby nedošlo k 
poškození izolační vrstvy, nesmí dojít 
k jejímu bezprostřednímu styku se sta-
vební sutí, štěrkem, či ostrými před-
měty.   
 
Pro ochranu izolačních systémů dbejte 
na ustanovení normy DIN 18 195, díl 
10. K těmto účelům doporučujeme po-
užít ochrannou a drenážní desku 
BOTAMENT® DS 993. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti a použití: 

BOTAMENT® BE 89 je velmi elastický 
ochranný film na bázi bitumenu a 
umělých přísad pro izolaci staveb a 
konstrukcí, zejména k ochraně vodo-
stavebních betonů.  
 
BOTAMENT® BE 89 je možné nanášet 
zvlášť hospodárně pomocí stříkací 
pistole. Bitumenová emulze neobsa-
huje abrazivní plniva a tak je šetrná ke 
stříkacímu přístroji.       
 
BOTAMENT® BE 89 lze používat k 
obnově starých střešních krytin, jako 
povlak starých, ale i nově položených 
krytin. Při silném zatížení nátěru UV – 
zářením, doporučujeme provést zásyp 
jemnou štěrkovou drtí (zrnitost 1 – 4 
mm) jako ochranu provedené živičné 
vrstvy.  
 
Materiál přilne k betonu, omítce (CS II, 
CS III, nebo CS IV dle EN 998-1, pev-
nost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2), cihelnému 
zdivu, pórobetonu, plynosilikátu, dále 
dřevu, oceli a lepence.  
 
BOTAMENT® BE 89 je odolný povětr-
nostním vlivům a všem agresivním lát-
kám, které se běžně vyskytují v půdě 
(DIN 4030).   

Příprava podkladu:  

Podkladová plocha musí být suchá až 
matně vlhká, čistá, bez námrazy, 
pevná, zbavená mastnoty, nátěrů, se-
paračních prostředků, prachu a sta-
vební suti. Podklad nesmí být opatřen 
dehtovými nátěry. Přečnívající zbytky 
malty je nutno odstranit, hrany zákla-
dových pásů zbavit zeminy a sutě. 
Srazit hrany, ve vodorovných i svislých 
koutech vytvořit náběhový fabion 
z minerální malty, např. BOTAMENT® 
M 03. Ocelové podklady musí vykazo-
vat stupeň čistoty  SA 2 1/2 dle EN ISO 
12 944, díl 4. 
 
Jestliže se BOTAMENT® BE 89 nanáší 
přímo na zdivo, musí být spáry zcela 
vyplněné maltou do roviny s lícem 
zdiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

� vysoce elastický, překlenuje 
trhliny 

� možnost nanášení štětkou, 
válečkem i stříkací pistolí 

� pro vnitřní i vnější použití 

� vysoká tepelná stabilita    

� neobsahuje rozpouštědla  

� na ochranu vodostavebních 
betonů  

� penetrace BOTAMENT® BE 901 
nebo BOTAMENT® D 12 

Živičný povlakový nátěr  
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Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné 
zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme 
za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů 
našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeo-
becně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky.  
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Materiálová základna:  

živičná emulze 

Hustota: 

cca. 1,05 kg/l  

Hodnota pH: 

cca. 9 

Tepelná odolnost: 

od -20°C do +80°C 

Tažnost: 

cca. 500 % 

Teplota při zpracování: 

od + 5°C do + 30°C 

Odstup mezi jednotlivými nátěry: 

cca. 24 hodin 

Doba prosychání před zasypáním 
stavební jámy: 

cca. 3 dny od provedení posledního 
nátěru 

Čisticí prostředky: 

v čerstvém stavu voda 
po zaschnutí ředidlo 
 

Upozornění:  

Všechny uvedené časy se vztahují na 
teplotu vzduchu + 23 °C a relativní 
vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlh-
kost vzduchu urychlují, nižší teploty a 
vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují 
zpracovatelnost a průběh schnutí.  
 
Silný, přímý sluneční svit může 
na čerstvém nátěru způsobovat jeho 
měknutí a tvorbu puchýřků. Na ne-
chráněné vrstvě vystavené dlouho-
době povětrnostním vlivům může dojít 
k zesíťování povrchu.  
 
Dbejte pokynů v technických listech 
všech dalších produktů, které jsou 
součástí systémových skladeb a mají 
souvislost s použitou hmotou 
BOTAMENT® BE 89.     
 
Bezpečnostní list je k dispozici na in-
ternetu, nebo jej zašleme na vyžádání 
odborných zpracovatelů. 
 
Tento výrobek může být nastaven 
pouze přísadami uvedenými v tomto 
technickém listu.   
 
Pro dosažení optimálních výsledků 
doporučujeme provést zkoušku zpra-
cování ve specifických podmínkách 
přímo na dané stavbě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotřeba: 

mm vrstvy (za mokra):  
cca. 1,1 l/m2     

Balení: 

10 l plastová nádoba  
30 l plastová nádoba 

Skladování: 

V chladu, nesmí zmrznout.  
Skladovatelnost v originálně uzavře-
ných obalech minimálně 12 měsíců. 
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