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Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 BE 901 vízzel hígít-

ható bitumenes alapozó koncent-
rátum bitumen tartalmú bevonatok, 
szigetelő vastagbevonatok kenése 
valamint hegeszthető bitumenes 
vastaglemezek és öntapadós bi-
tumenes szigetelések fektetése 
előtt. 

Oldószermentes és oldószer tar-
talmú mázok és kittek alkalmazása 
előtt egyaránt használható. 

BOTAMENT
®
 BE 901 felhordható 

beton, vakolat, pórusbeton-, kis-
méretű tégla,- vázkerámia-, mész-
homoktégla-, zsalukő-, és egyéb 
falazatok, valamint könnyűszerke-
zetes építőelemek felületére.  

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület nedvességtartalma a 
száraz vagy matt-nedves állapot 
között változhat. Tiszta, zsírtól-, 
fagytól-, festékmaradványtól, ce-
mentkéregtől és egyéb tapadást 
gátló vagy mozgó, kieső darabtól 
mentes legyen. Kátrány tartalmú 
szennyeződés nem lehet a felüle-
ten.  

Kiálló részeket - mint pl.: megkötött 
falazó habarcs maradék - el kell 
távolítani, alaptest felületét építési 
törmeléktől és földtől meg kell tisz-
títani. 

Felhasználás: 

BOTAMENT
®
 BE 901 bitumenes 

alapozó-koncentrátumot tiszta, hi-
deg vízzel 1:5-től 1:10 arányig 
(1:10 – gyengén nedvszívó felüle-
tek, mint pl. beton, 1:5 erősen 
nedvszívó felületek, mint pl. pó-
rusbeton) lehet hígítani, melyet 
felhasználás előtt keverőgéppel 
homogén anyaggá kell elkeverni. 
Az így kapott keveréket permetez-
ni, vagy ecsettel, bárányszőr hen-
gerrel vagy kátránykefével lehet 
felkenni. 

Az alapozóréteget nem szabad 
vastagon felhordani, az alapfelü-
letnek még éppen át kell látszód-
nia. 

BOTAMENT
®
 BE 901-et öntapa-

dós vastagbitumenes lemezek fek-
tetése esetén hígítatlanul kell al-
kalmazni. Ebben az esetben azon-
ban a teljes átszáradást meg kell 
várni. 

BOTAMENT
®
 BE 901 friss állapot-

ban vízzel oldható és fagyveszé-
lyes. Az anyaggal nem szabad +5 
ºC hőmérséklet alatt dolgozni. 
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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 1203 kiadás. Új kiadás ese-

tén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

Termékösszetétel:  
Bitumen-emulzió 
 
Oldószer tartalom:  
nincs 
 
Sűrűség:  
kb. 1,0 kg/l 
 
pH érték:  
kb. 10 
 
Száradási idő (átdolgozhatóság): 
Bitumenemulzióknál a felület szára-
dásakor (hígítási arány 1:5–től 1:10-
ig vízzel) 
 
Oldószeres bitumenes termékek (hí-
gítási arány 1:1 vízzel), valamint bi-
tumenes nehézlemezek, ill öntapadó 

lemezek (BOTAZIT KSK) alapozá-
sakor (hígítás nélkül) teljes átszára-
dáskor, kb. 24 óra 
 
Alapfelület hőmérséklete felhasz-
náláskor: 
+5 ºC - + 30 ºC   
 
Tisztító szerek:  
Friss állapotban: víz 
Megszáradt anyag esetén: hígító 
 

Megjegyzések:  

A műszaki adatlapon említett idők 
23°C-ra és 50% relatív pá-
ratartalomra vonatkoznak. A ma-
gasabb hőmérséklet és az alacso-
nyabb páratartalom rövidítik, az 
alacsonyabb hőmérséklet és a 
magasabb páratartalom hosszab-
bítják a bedolgozási időt és a szá-
radás folyamatát. 

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban 
említett összes termék műszaki 
adatlapjában leírtakra ügyeljenek a 
felhasználás során. Ezt a terméket 
csak ebben a műszaki adatlapban 
leírt adalékokkal és kiegészítőkkel 
szabad felhasználni. 

Biztonságtechnikai adatlapot ké-
résre az előírt formában biz-
tosítjuk. 

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

 

Anyagszükséglet:  

kb. 150 ml/m
2 

Kiszerelés: 

  5 l műanyag edény  

12 l műanyag edény 

Minőségét megőrzi: 

Hűvös, fagymentes helyen tárolva, 
eredeti, lezárt csomagolásban min. 
12 hónapig. 
 

http://www.botament.hu/

