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BOTAMENT S 250 

Medence fugázó 2K 

 
 
 

A BOTAMENT S 250 egy ásványi – szervetlen szilikátfuga, 
amely 2 – 20 mm közötti fugaszélességig alkalmazható. A 
termék alkalmas fal – és padlóburkolatokhoz, kül – és 

beltérben egyaránt. A BOTAMENT S 250 speciálisan olyan 
terek burkolásához került kifejlesztésre, ahol tartós 
vízterhelés van, mint pl. uszodák vagy wellness centrumok. 
 
 
 

Tulajdonságok 
 
 
❖ Magas kémiai ellenálló képesség 
❖ Magas gőznyomás ellenálló képesség 
❖ Nagy ellenálló képesség a mikrobiológiai behatásokkal 
      szemben 
❖ Páraáteresztő 
❖ Nagy nyomó szilárdság és karcállóság 
❖ Víz és szennytaszító 
❖ Jó lapél tapadás 
 
 
 

Alkalmazási területek 
 
 
❖ Kőporcelán és mázas kerámia lapokhoz 
❖ Beton lapokhoz 
❖ Padló klinker lapokhoz 
❖ Durva kerámiához 
❖ Kerámia mozaikhoz 
 
 
 

Felület előkészítés 
 
 
Az elszíneződés elkerülése érdekében a burkolólapokat a 
fugázás előtt át kell nedvesíteni, a fugahézagokat viszont ki 
kell szárítani. 
A fugázás előtt a fugát ragasztóanyagtó, leválasztó szerektől 
meg kell tisztítani. 
Alumínium vagy cink alapú profilokat nem szabad 
szilikáttartalmú szervetlen habarcsokkal nem szabad 

egyidejűleg beépíteni mint amilyen BOTAMENT S 250. 

 
 
 

Műszaki adatok 
 
 

Termékösszetétel ásványi szervetlenspeciális 
habarcs 

  

Szín szürke (Nr. 24) 

Kiszerelés 12 kg- Egység 
2x 5 kg Porkomponens (A) 

2x 1 kg Folyadék komponens 
(B) 

Tárolás hűvös, fagymentes helyen 9 
hónapig, zárt eredeti 

csomagolásban 

Sűrűség ~ 2,15 kg/ dm³ 

Hőmérséklet 
tűrőképesség 

- 30 °C-tól + 80 °C-ig 

Keverési arány 18- 20 Súly- % folyadék a 
porkomponenshez 

Várakozási idő 3 perc 

Bedolgozhatósági idő ~ 60 perc 

Járható  ~ 24 óra után 

kémiailag mechanikusan 
terhelhető 

 ~ 7 nap után 

  

Bedolgozási 
hőmérséklet 

+ 5 °C-tól + 30 °C-ig 

  

Tisztítószer  

Friss állapotban víz 

Megkötött állapotban Cementfátyol eltávolító 
 

 
 
Műszaki adatlapon említett idők 23 °C-ra és 50% relatív 
páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az 
alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb 
hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a 
bedolgozási időt és a kikeményedés folyamatát. 
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Felhasználás 
 
 
❖ Öntse a folyadékkomponenst egy tiszta edénybe 
❖ A porkomponenst szórva kell adagolni 
❖ Keverje 3 – 5 percig lassan keverőgéppel (max. 400 
      fordulat / Min.) mindaddig, amíg homogén masszát kap. 
❖ 3 perc után újrakeverni 
❖ Speciális fugázó eszközzel fugázza ki a burkolatot 
❖ A felületet mossa elő szivaccsal, utána tisztítsa le  
      ( tisztára mosás ) 
❖ A mosóvizet 15 m2-enként cserélni kell 
 
A nem mázas csempéken maradhat cementfátyol amit 
cementfátyol eltávolítóval kezelhetünk. A fugákat alaposan 
elő kell nedvesíteni. 
Magas hőmérséklet vagy közvetlen napsütés vagy 
légmozgás esetén a felületet a beépítést követően takarással 
vagy utónedvesítéssel védeni kell a túlságosan gyors 
kiszáradástól .A kötést kedvezően befolyásolja a rendszeres 
utónedvesítés. 
 
 
 

Anyagigény 
 
 

Csempeméret (cm) 24 x 11,5 (húzott lapok) 

Fugaszélesség (mm) 8 

Fugamélység (mm) 10 

 2,35 kg/m² 

  

Csempeméret (cm) 10 x 10 

Fugaszélesség (mm) 5 

Fugamélység (mm) 8 

 1,68 kg/m² 

  

Csempeméret (cm) 20 x 20 

Fugaszélesség (mm) 5 

Fugamélység (mm) 8 

 0,85 kg/m² 

  

Csempeméret (cm) 2 x 2 (Mosaik) 

Fugaszélesség (mm) 3 

Fugamélység (mm) 3 

 1,59 kg/m² 

 
Egyéb méretek esetén, a fugamennyiség számító táblázatot 
javasoljuk használni, ami a www.botament.hu oldalon 
található. 
 

 
  
 

Fontos tudnivalók 
 
 

BOTAMENT S 250 -hez további vizet, cementet, pigmentet 
hozzáadni nem szabad, mert az anyag tönkre mehet. 
 
A terméket csak az eredeti csomagolásban tárolja, semmi 
esetre sem szabad alumínium – cink – vagy más könnyűfém 
edénybe áttölteni. 
 

Mivel az BOTAMENT S 250 egy ásványi termék,ezért 
előfordulhat, hogy a felülete helyenként enyhén karcos lehet.  
Ez nem befolyásolja az anyag használhatóságát. 
 
A különösen szennyezett burkolatot előre kell tervezni és 
végrehajtani a szükséges karbantartásokat. 
 

A felhasználói igényeknek megfelelően az BOTAMENT S 
250 -t érő mechanikai, hő ás kémiai terhelések ismeretében 
keresse alkalmazástechnikai kollégánkat. 
 
Medencék esetén a vízet a DIN 19643-1szabványnak 
megfelelően kezelni kell, ellenkező esetben a fugázó 
károsodhat. 
 
Eltérő gyártási számú termékek esetén, enyhe színtónus 
eltérés lehet. Javasoljuk, hogy az egybefüggő felületek 
azonos gyártási számú termékekkel legyenek fugázva. 
Az optimális eredmény elérése érdekében próbafugázást 
javaslunk 
A friss fugázót nem szabad beszórni vagy letakarni. 
A nyílt pórusú vagy durva felületű csempén habrcs 
maradványok maradhatnak. 
 
Sav tartalmú tisztítószerek károsíthatják a fugázó felületét.  

Tisztítási javaslat a BOTAMENT S 250 -hez a 
www.botament.hu  weboldalon elérhető 
Tisztítással, betonnal való közvelen érintkezések reakcióiról a 
DIN 4030-nak megfelelően (pl..a víz, mészoldó szénsav,sós 
víz) kapcsolatos kérdések esetén érjük, kérdésével forduljon 
alkalmazás technikusunkhoz. 
 
A biztonsági adatlap a www.botament.hu weboldalon áll 
rendelkezésre. 
 
 
 
 
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 1708 kiadás. Új kiadás esetén a régiek 
érvénytelenné válnak. További műszaki adatokat a  www.botament.hu weboldalról tölthet 
le. 
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a. 
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