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 Perforációval a jobb szára-
dás érdekében 

 5 cm-es hézagszélességig 

 BOTAMENT E 170-el be-
építhető 

 Hegeszthető 
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Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 B 180 épületszerke-

zet-szigetelések csatlakozó és 
csekély mozgású dilatációs cso-
mópontjainak kialakítására szolgá-
ló, földel takart felületeken hasz-
nálható szalag.  

BOTAMENT
®
 B 180 minden irány-

ban rugalmas szövetből és vulka-
nizált PPE szigetelő középső rész-
ből áll. 

BOTAMENT
®
 B 180 alapanyaga 

miatt a termék hegeszthető, ezáltal 
alkalmas lemezcsatlakozások, kül-
ső és belső sarkok és egyéb cso-
mópontok helyszíni elkészítésére. 

Felhasználás: 

Mozgási hézagokat (épületeket el-
választó és dilatációs fugák) teljes 
felületen kell a BOTAMENT

®
 B 

180-al áthidalni.  

Lemez csatlakozásokat forróleve-
gővel kell hegeszteni. Hőmérséklet 
kb. 220 – 250 °C. Csak tiszta és 
száraz felületeket szabad hegesz-
teni. Az átlapolás mértéke mini-
mum 80 mm.  

BOTAMENT
®
 B 180 hálós részét 

teljes felületen a bitumenes vas-
tagbevonatba kell ágyazni. Arra 
kell ügyelni, hogy a dilatációs zóna 
ne tapadjon a vastagbevonatba. 
Végezetül a második réteggel át 
kell vonni a felületét a szalagnak. 
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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:  
Poliészter, termoplasztikus elaszto-
mer 
 
Méret:  
1,3 mm/160 mm 
 
Keresztirányú rugalmasság: 
>200 % 
 
Szín: 
szürke 
 
Hegeszthető: 
Kb. 220-250 ºC között 
 
Vízzáróság: 
1,5 bar-ig   

 
Hőállóság: 
-30 ºC – 90 ºC 
 

Megjegyzések:  

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban 
említett összes termék műszaki 
adatlapjában leírtakra ügyeljenek a 
felhasználás során.  

Ezt a terméket csak ebben a mű-
szaki adatlapban leírt adalékokkal 
és kiegészítőkkel szabad felhasz-
nálni. 

A 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:  

Felhasználás szerint
 

Kiszerelés: 

6 m-es tekercs, 16 cm széles 

Tárolás: 

Hűvös, száraz helyen 

 

http://www.botament.hu/

