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 Ragasztó, habarcs, beton 
adalékszer 

 Plasztifikáló tulajdonságú, ja-
vítja a vízzáróságot 

 Vakoló habarcsokhoz és eszt-
richekhez 

 Javítja a bedolgozhatóságot 
és a tapadást 

 Csökkenti a víz / cement té-
nyezőt 

 Csökkenti a kötés során ki-
alakuló feszültségeket  

 Növeli a és hajlító-húzó szi-
lárdságot 
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Alkalmazási terület: 

BOTAMENT® D 10 ásványi, hid-
raulikusan kötő anyagok feljavítá-
sára használható magas koncent-
rációjú műanyag diszperzió. Al-
kalmazható ásványi alapú tapadó-
híd készítéséhez is. A diszperzió 
stabil marad minden ásványi kötő-
anyag esetén (mész, cement, 
gipsz).  Az a veszély, hogy az 
anyagok elválnak az alapfelülettől, 
kiszáradnak, repedések alakulnak 
ki a szerkezetükben, stb. a BO-
TAMENT® D 10 alkalmazásával je-
lentősen lecsökken. 

A BOTAMENT® D 10 javítja a ha-
barcsok ellenálló képességét. 

Az adalékolással javul a burkolat-
ragasztók, habarcsok, esztrich be-
tonok, és vakolatok vízigénye, ta-
padása, és alakváltozási képessé-
ge.  

Tapadóhíd készítése cementből és 
homokból: 

Keverési arány: 1 rész cement, 2 
rész homok, keverővíz 1/3 –a BO-
TAMENT®D 10-zel helyettesítve. 

Tapadóhíd meglévő burkolatra 
BOTAMENT® M 29-el: 

Keverési arány: a keverővíz 1/3 –a 
BOTAMENT® D 10-zel helyettesít-
ve. 

Csemperagasztó feljavítása: 

Pl.: BOTAMENT® M 19, M 21, M 
21W, M 24, M 27, M 29.  

Keverési arány: a keverővíz 1/3 –a 
BOTAMENT® D 10-zel helyettesít-
ve. 

Vakolat, esztrich, falazó habarcs 
feljavítása: 

Keverési arány: a keverővíz 1/5 –e 
BOTAMENT® D 10-zel helyettesít-
ve. 

BOTAMENT® M 29 feljavítása 
kenhető tapadóhíd készítéséhez: 

Keverési arány: a keverővíz 1/3 –a 
BOTAMENT® D 10-el helyette-
sítve. 

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület teherhordó, tiszta, 
fagymentes, hordképes, por-, zsír-, 
olaj-, festékmaradék, és egyéb ta-
padást csökkentő, elváló és laza 
részektől mentes legyen.  

Nedvszívó alapfelületeket a fel-
használás előtt matt nedvesre kell 
nedvesíteni (a felület nem lehet fé-
nyes a víztől). 

Betonpadlók és javítóhabarcsok 
bedolgozásakor arra kell ügyelni, 
hogy a tapadóhíd kenve legyen a 
felületre. Ebben az esetben fontos, 
hogy ún. friss a frissre eljárással -
frissen felkent tapadóhídra- kell a 
következő rétegnek kerülnie. 

BOTAMENT® D 10-et először min-
dig tiszta vízzel kell összekeverni, 
majd a felhasználás módjának és 
az előírt keverési aránynak vala-
mint a kívánt konzisztenciának 
megfelelően kell a keveréket ada-
golni. 
 
BOTAMENT® D 10-el nem szabad 
+5 ºC 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 1206 kiadás. Új kiadás 

11esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

Termékösszetétel:  
Sztirol-akrilát-diszperzio 
 
Sűrűség:  
kb. 1 kg/l 
 
Alapfelület hőmérséklete bedolgo-
záskor: 
+5 ºC - +30 ºC    
 
Tisztító szerek:  
Friss állapotban: víz 
 

Megjegyzések:  

BOTAMENT® D 10-et feljavításra 
használva megtörténhet, hogy az 
ásványi habarcsok reakcióidejét 
meghosszabbítja. 

Kerámialap ragasztók nyitott idejét 
rövidíti 

Tapadóhidak készítésekor BOTA-
MENT® D 10-et hígítás nélkül nem 
szabad használni. 
 
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 adatlapok a 
www.botament.hu weboldalról le-
tölthetők, 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:  

Ld. Alkalmazási területeknél 

Kiszerelés: 

  1 l műanyag edény 
  5 l műanyag edény 
10 l műanyag edény 

Tárolás: 

Hűvös, fagymentes helyen. 

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

http://www.botament.hu/
http://www.botament.hu/

