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BOTAMENT A 60 

Öntőgyanta 2K 

 
 
 

A BOTAMENT A 60 egy alacsony viszkozitású akrilátgyanta 
bázisú repedés és fuga kitöltő anyag, bel- és kültérben 
alkalmazható.  
 
 

Tulajdonságok 
 
 
❖ Erőzáró kötés repedezett esztrichen 
❖ Kiváló beszivárgó képesség 
❖ Gyors kikeményedés 
❖ Szabályozható kötés 
❖ Alacsony hőmérsékleten is hasznáható 
 

Alkalmazási terület 
 
❖ 0,2 mm-nél szélesebb repedések javítására ásványi 
alapfelületeknél 
❖ Élvédő és csatlakozó fém profilok biztonságos 
ragasztására 
 
 

Alapfelület előkészítése 
 
Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények: 
 
❖ száraz, tiszta és fagymentes 
❖ hordképes 
❖ tapadást csökkentő anyagokat (zsír, bevonat) és laza 
részeket el kell távolítani 
 
 
Ha szükséges, a repedéseket olajmentes, száraz sűrített 
levegővel fújja ki, vagy tisztítsa ipari porszívóval. 
 
Ne feledje: 
 
❖ ha fémekkel és műanyagokka érintkezhet az anyag, 
előzetesen próba kenés elvégzése javasolt 
 

 
 
 

Műszaki adatok 
 
 

Termékösszetétel 2 K- Akrilátgyanta rendszer 

  

Szín színtelen 

Kiszerelés 1 kg-os egység 
gyanta komponens (A) 

+ eddző komponens (B) 

Tárolás száraz, hűvös, fagymentes 
helyen, lezárt eredeti 

csomagolásban 
min. 6 hónapig 

 
Magas hőmérséklettől 

 (> 40 °C) és direkt 
napugárzástól óvni kell 

Sűrűség ~ 0,93 kg/ dm³ 

Viszkozitás  ~ 200 mPa·s 

  

Anyagszükséglet szükség szerint 

Bedolgozási idő 
 
a teljes mennyiségű 
edzőkomponens 
hozzáadásával 
 
a fele mennyiségű 
edzőkomponens 
hozzáadásával  

 
 

~ 10 perc 
 
 

~ 20 perc 

járható/ átdolgozható ~ 1 óra múlva 

  

Bedolgozási és alapfelület 
hőmérséklet  

+ 2 °C-tól + 30 °C-ig 

  

Tisztítás Hígító 

 
 
A magasabb hőmérséklet gyorsíthatja,az  alacsonyabb, 
késleltetheti a bedolgozási időt. 
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Felhasználás 
 
 
❖ A por komponenst (edző) a gyanta komponensbe szórva, 
folyamatos keverés mellett, fa keverőpálcával homogén 
masszává kell összedolgozni. 

❖ A keverési hibák elkerülése érdekében, a BOTAMENT A 
60-at egy tiszta edénybe öntsük át (alaposan kikaparva az 
edényt) és mégegyszer keverjük át. 
  
 
 
Finom repedések kiöntése 
 
❖ vágással vagy fúrással ki kell bővíteni 
❖ a repedésre merőlegesen be kell vágni az alapfelületet (a 
vágások távolsága 10- 20 cm) 
 
Az anyag a nagyon finom repedéseket, ásványi 
építőanyagoknál a kapillárisokban felszívódva, a kicsit 
szélesebb repedéseket a gravitáció hatására tölti ki. 
 
 
Szélesebb repedések kiöntésénél > 6 mm és 
kitöréseknél: 
 
❖ A viszkozitás növelése érdekében tüziszáraz kvarchomok 
hozzáadásával, a szemcseméret 0,2-0,4 mm, a keverési 
arány max. 1: 3 
 
A homok feltöltés meghosszabíthatja az A 60  fazék idejét. 
 
A továbbiakban felhasználásra kerülő anyagokkal, mint a 
burkolólap ragasztók, vagy az önterülő kiegyenlítők, a biztos 

és optimális tapadás érdekében, a BOTAMENT A 60 
szigetelés felületét tüziszáraz kvarchomokkal, (szemcseméret 
0,6 - 1,2 mm) kell beszórni (a felesleget le kell söpörni kikötés 
után). 
 

 
 
 

Fontos Tudnivalók 

 
Ha a hőmérséklet > 20 °C, maximum az edző komponens 
felét használjuk. 
 

A BOTAMENT A 60 ne érintkezzen közvetlenül 
polisztirolhabbal. 
 

A BOTAMENT A 60-at, csak az ebben az adatlapban 
megadott  összetevőkkel szabad alkalmazni. 
  

A BOTAMENT A 60 felhasználása során biztosítani kell a 
légmozgást az építkezési területen.  
 
Az 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: http://www.epitok.org.hu 
 
 
A Biztonságtechnikai adatlap  letölthető a www.botament.hu 
weboldalról. 
 
Az optimális eredmény érdekében az építési helyszínen 
próbafelület készítését javasoljuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1708 kiadás. Új kiadás esetén a régiek 
érvénytelenné válnak. További információk az aktuális Műszaki Adatlapon a 
www.botament.hu weboldalon találhatók. 
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a. 
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