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 Jó elválasztó képesség 

 Használatra kész 

 Azonnal beszívódik az alapfe-
lületbe 

 Sokoldalúan használható 

 Megakadályozza a rozsdakép-
ződést fém zsaluzaton 

  Biológiailag lebomló 

 
 

 
 
 
 
 

BOTAMENT 

SYSTEMBAUSTOFFE 

®
 

Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 TF 02 nedvszívó, és 

nem nedvszívó (fa-, műanyag-, és 
fém) zsaluzatokhoz egyaránt 
használható leválasztó szer. Meg-
felel mindenfajta zsaluzási rend-
szer felületkezelésére.  

Megfelelő elválasztást biztosít a 
beton és a zsaluzat között, ezáltal 
lehetővé teszi az egységes beton-
felületek kialakítását akár látható 
betonelemek esetén is.  
BOTAMENT

®
 TF 02 használatra 

kész. 

BOTAMENT
®
 TF 02 védi a zsalu-

zatot, alkalmazásával megnöveli 
az elemek használhatóságát. 

Nem befolyásolja sem a kezdeti 
szilárdságot, sem a beton további 
kötési folyamatát. Használata so-
rán a beton felülete alkalmas ma-
rad a további felületi bevonatok 
(vakolat, bevonatok, tapéta, beton 
kozmetika) fogadására. 

Alapfelület előkészítés: 

A kezelni kívánt zsalutáblák teher-
hordók, tiszták, szárazak legyenek. 
Minden esetleges szennyeződést 
(pl. rozsda, betonmaradék) el kell 
távolítani.  

Felhasználás 

BOTAMENT
®
 TF 02 felhasználás-

ra kész, vízzel hígítani nem sza-
bad. Folyékony, ezért egyenlete-
sen, vékony rétegben felhordható. 
A megtisztított és száraz zsalutáb-
lákra BOTAMENT

®
 TF 02-t leg-

gazdaságosabban mezőgazdasági 
permetezővel lehet felpermetezni. 
Ezen kívül még szivaccsal, ecset-
tel, gyökérkefével is felhordható. 

BOTAMENT
®
 TF 02-t lehetőleg ta-

karékosan kell feljuttatni a felület-
re, kiváltképp, ha a későbbiekben 
betonkozmetikai szereket is alkal-
maznak. Nem nedvszívó zsaluzat 
esetén ilyenkor javasolt a táblák 

áttörlése ronggyal vagy gumis le-
húzóval. 

A termék biológiailag lebomlik. Idő-
járási körülmények a bevonatot ká-
rosíthatják, ezért hosszabb tárolás 
után a felhordást meg kell ismétel-
ni. 
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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 1011 kiadás. Új kiadás ese-

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

Termékösszetétel:  
Ásványi olaj származék adalék 
anyagokkal 
 
Sűrűsége:  
kb. 0,85 kg/liter

 

 
Lobbanáspont:  
>140 ºC  
 
Oldószertartalom: 
nincs  
 
Hőmérséklet felhasználáskor: 
-5 ºC - +30 ºC  
 
Szín:  
Sötét sárga 
 
Halmazállapot:  
Folyadék

 

Megjegyzések:  

Munkaeszközöket és a kezet hígí-
tóval lehet letisztítani. 

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 biztosít-
juk. 

Optimális eredmény elérése érde-
kében javasoljuk, hogy az épít-
kezésen egy próbafelületet készít-
senek a felhasználás előtt. 

Anyagszükséglet: 

Nem nedvszívó zsaluzatoknál: 

Kb. 10 - 15 ml/m
2 

Nedvszívó zsaluzatoknál: 

Kb. 15 - 30 ml/m
2 

Kiszerelés: 

    10 l műanyag kanna 
    30 l műanyag kanna 
  200 l műanyag hordó 
1000 kg tartály 

Tárolás: 

Hűvös, száraz helyen, eredeti, le-
zárt csomagolásban min. 12 hóna-
pig 
 

http://www.botament.hu/

