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 Régi tetőszigetelések 
felújításához 

 
 Használatra kész 
 
 Kenhető, hengerelhető, 

szórható 
 
 Oldószeres alapozóként is 

alkalmazható 
 
 Oldószer tartalmú 
 
 Nagy ellenállóság az 

agresszív anyagokkal 
szemben 
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Alkalmazási terület: 

BOTAMENT® B 97 L alkalmas régi 
bitumenes lemezes lapos tetők 
felújítására, fa borítású és 
betontetők utólagos szigetelésére. 
Alkalmazható pince külső falak, 
valamint földdel érintkező, vízzáró 
betonból készül épületszerkezetek 
talajnedvesség és nem 
összetorlódott (szivárgó) talajvíz 
elleni védelmére is.  

BOTAMENT® B 97 L ellenáll az 
időjárás viszontagságainak. 
Megkötés után sav- és lúgálló, 
ellenáll számos sóoldatnak, 
valamint védelmet nyújt az ál-
talános esetben, a földben 
előforduló káros vegyületeknek. 

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület teherhordó, száraz, 
por-, fagy-, zsír-, olaj-, 
festékmaradvány, cementkéreg, 
illetve egyéb tapadást csökkentő 
anyagtól mentes legyen. Kátrány 
tartalmú szennyeződés nem lehet 
a felületen. A kiálló részeket - mint 
pl.: megkötött falazó habarcs 
maradék – és építési törmeléket 
vagy földet el kell távolítani. 

Erősen nedvszívó, nem bitumen-
tartalmú, valamint rideg, bi-
tumentartalmú alapfelületeket  
BOTAMENT® B 97 L-el elő kell 
kenni. Az alapozó réteg teljes 
átszáradása után lehet a 
BOTAMENT® B 97 L felhordását 
vagy a BOTAMENT® KSK önta-
padós bitumenes lemez fektetését 
megkezdeni.  

Lyukakat, hólyagokat, repedéseket 
a BOTAMENT® B 98 L-el kell 
kijavítani. 

Felhasználás: 

BOTAMENT® B 97 L-t ecsettel, 
kátránykefével vagy szórógéppel 
lehet akár közvetlenül a vödörből 
felhasználni. Tetőszigetelő 
bevonatot legalább 2 rétegben ja-
vasolt felhordani. Egymást követő 
bevonatréteg között meg kell várni 
az előző mázréteg átszáradását. 
Ez normál körülmények esetén kb. 
12 óra. Több bevonat nagyobb 
védelmet biztosít. 

Földdel érintkező vízzáró épü-
letelemek védelmét legalább 3 
rétegben ajánlott felhordani. A 
munkagödör visszatemetését csak 
a BOTAMENT® B 97 L teljes 
átszáradása után lehet meg-
kezdeni. A szigetelés megvédése 
érdekében kerülni kell, hogy 
agyag, építési törmelék, kavics 
közvetlen a bevonattal 
érintkezzen. Mechanikai védelem 
kialakításakor a megfelelő szab-
ványban foglaltakat kell figyelembe 
venni.  
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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 
1203 kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon 

találhatók. 

Termékösszetétel:  
Bitumen 
 
Oldószertartalom 
Van 
 
Sűrűség:  
kb. 1,1 kg/l 
 
Lobbanás pont: 
+35 ºC 
 
Konzisztencia: 
folyékony 
 
Hőállóság: 
-20 ºC - +90 ºC  
 
Hőmérséklet felhasználáskor: 
+5 ºC - + 30 ºC  
 
Várakozási idő két réteg 
felhordása között: 
kb. 12 óra 
 
Várakozási idő a munkagödör 
visz-szatöltéséig: 
Kb. 3 nap 
 
Tisztító szerek:  
hígító 
 

Megjegyzések:  

A műszaki adatlapon említett idők 
23°C-ra és 50% relatív pá-
ratartalomra vonatkoznak. A 
magasabb hőmérséklet és az 
alacsonyabb páratartalom rövidítik, 
az alacsonyabb hőmérséklet és a 
magasabb páratartalom 
hosszabbítják a bedolgozási időt 
és a kikeményedés folyamatát. 

BOTAMENT® B 97 L illékony 
oldószert tartalmaz, ezért mun-
kavégzés közben dohányzás és 
nyílt láng használata tilos. 
BOTAMENT® B 97 L-t csak nyílt 
térben szabad felhasználni. 

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 
kérésre az előírt formában biz-
tosítjuk. 

Az optimális eredmény elérése 
érdekében javasoljuk, hogy az 
építkezésen egy próbafelületet 
készítsenek a felhasználás előtt. 

 

Anyagszükséglet:  

kb. 250 ml/m2 bevonat rétegenként 

Kiszerelés: 

  5 l bádog edény  

10 l bádog edény  

30 l bádog edény 

Minőségét megőrzi: 

Hűvös, fagymentes helyen 

Eltartható, eredeti, lezárt cso-
magolásban min. 12 hónapig 

 

http://www.botament.hu/

