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 Klórmentes  

 Javítja a bedolgozhatósá-
got, mészhelyettesítésre 

 Plasztifikál 

 Csökkenti a víz / cement 

tényezőt 

BOTAMENT 

SYSTEMBAUSTOFFE 

®
 

Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 ZF 71 falazó habar-

csok, beton esztrichek, külső és 
belső vakolatok, stb. szerkezeté-
ben biztosítja a mikro levegőpóru-
sok optimális eloszlását, pótolja a 
hiányzó alacsony frakciót, és 
egyenletessé teszi az anyagok szi-
lárdulását. 

Megszakítja a kapillárisokat, csök-
kenti a víz és az egyéb károsító 
anyagok beszívódását a szerke-
zetbe. Esztrich betonok és falazó 
habarcsok plasztikusabbá, jobban 
bedolgozhatóvá válnak, vakolatok 
tapadása megnő, és könnyben át-
dolgozhatók lesznek. 

BOTAMENT
®
 ZF 71 csökkenti a 

vízvisszatartó képességet, így na-
gyobb lesz a végszilárdság. Lé-
nyegesen jobb lesz a tapadás ré-
tegek között. 

Felhasználás 

BOTAMENT
®
 ZF 71 mindenfajta 

cementtel és mésszel egybe lehet 
keverni. A keverő víz mennyiségé-
nek függvényében változik a 
plasztifikáló képesség. Az anyag 
alkalmazásakor a megfelelő szab-
ványok ide vonatkozó részeit java-
solt áttanulmányozni. 

Javasolt a BOTAMENT
®
 ZF 71-t 

először a vízhez hozzáadni, majd 
min. 1 percen keresztül elkeverni, 
hogy a későbbiekben egyenletes 
eloszlású légpórusok tudjanak ki-
alakulni. Több adalékanyag egy-
idejű alkalmazása esetén a vonat-
kozó alkalmassági vizsgálatokat 
be kell tartani. 

BOTAMENT
®
 ZF 71 túladagolása 

esetén a légpórus tartalom meg-
növekedik, ezzel együtt a habarcs 
végszilárdság lecsökken. 
 



 

BOTAMENT
®
 

ZF 71  

Légpórusképző adalékszer 
 

 

 

MC-Bauchemie Kft. – Botament Üzletág 
H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a. 
Tel: +36 80 622 288, Fax: +36 88 266 327 
E-mail: info@botament.hu • Web: www.botament.hu 

 

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:  
Gyökér gyanta 
 
Keverék sűrűsége:  
kb. 1,03 kg/liter

 

 
Hőmérséklet felhasználáskor: 
+5 ºC - +30 ºC 
 
Oldószertartalom: 
Nincs 
 
Klorid tartalom:  
Nincs 
 
Hőállóság: 
+5 ºC - +40 ºC   
 
Tisztítószerek: 
Friss állapotban víz 
 

Megjegyzések:  

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: 

Esztrich betonok esetén: 

Max. 500 ml 25 kg mennyiségű kö-
tőanyagonként

 

Falazó habarcsok esetén: 

Kb. 300 - 400 ml 25 kg mennyisé-
gű kötőanyagonként

 

Vakoló habarcsok esetén: 

Kb. 400 - 500 ml 25 kg mennyisé-
gű kötőanyagonként

 

Kiszerelés: 

 5 l műanyag kanna 

Tárolás: 

Hűvös, fagymentes helyen, ere-
deti, lezárt csomagolásban min. 12 
hónapig. 

 

http://www.botament.hu/

