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Alkalmazási terület:  

A BOTAMENT® Butylszalaggal ki-
válóan tömíthetők csatlakozások, 
sarkok, csőáttörések és padlóösz-
szefolyók. Nyomás nélkül lefolyó 
víz elleni szigetelés csomópontjai-
hoz biztonságosan alkalmazható 
erkélyeken, teraszokon, fürdőszo-
bákban.   

A BOTAMENT® Butylszalag be-
építhető a BOTAMENT® KSK Ön-
tapadós Bitumenes lemez csatla-
kozásaihoz is tömítés céljából.  

 

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület nedvszívó, tiszta, 
teherhordó, fagy-, zsír-, olaj-, illet-
ve egyéb tapadást csökkentő 
anyagtól mentes legyen. Laza, el-
váló részeket el kell távolítani.  Ás-
ványi nedvszívó felületeket BO-
TAMENT® D 11 –el kell alapozni. 
BOTAMENT® Butylszalag alapo-
zás nélkül kiválóan tapad betonra, 
2,5 N/mm2-nél nagyobb nyomószi-
lárdságú vakolatra, gipszkartonra, 
esztrich és pórusbetonra, meglévő 
burkolatra, alumínium, horganyzott 
lemez, akril, üveg, vagy poliészter 
felületekre. A szalag felragasztása 
után az alapfelület kismértékű 
alakváltozása megengedett. 

 

Felhasználás: 

A BOTAMENT® Butylszalagot a 
védőfólia lehúzása után erőfeszí-
tés nélkül, erősen a felületre 
nyomva kell felragasztani. Különö-
sen a sarkoknál ügyelni kell a gon-
dos tömítésre. A BOTAMENT® 
Butylszalagot elhelyezés után, a 
kenhető szigetelés kivitelezésekor 
be kell vonni megfelelő szigetelő-
anyaggal, pl.: BOTAMENT DF® 9 
Plus, BOTAMENT® MD 28 vagy 
BOTAMENT® MD 1 Speed. 
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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. H 1011 kiadás. Új kiadás ese-
tén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

Termékösszetétel:  
Butylkaucsuk 
 
Szín: 
szürke 
 

Hőálló: 
-40 ºC és +90 °C között 
 

Alapfelület hőmérséklete bedolgo-
záskor: 
+5 ºC és +30 °C között 

 

Megjegyzések: 

Kérjük, hogy az összes kapcsoló-
dó termék műszaki adatlapjában 
leírtakra ügyeljenek a felhasználás 
során.  

A BOTAMENT Butylszalag épület-
szerkezeti szigetelésekhez nem 
bevizsgált termék. 

A termék használatakor a kül- és 
beltéi burkolatok alatti szigetelé-
sekre vonatkozó előírások betar-
tandók. 

A biztonságtechnikai adatlap Inter-
netről letölthető, vagy kérésre az 
előírt formában biztosítjuk.  

Az optimális eredmény elérése ér-
dekében javasoljuk, hogy az épít-
kezésen egy próbafelületet készít-
senek a felhasználás előtt. 

Anyagszükséglet: 

Igény szerint. 

 

Kiszerelés: 

25m / tekercs 

 

Tárolás: 

Száraz és hűvös helyen. 
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