
Beton hidrofóbizáló adalékszer 
  

 

BOTAMENT
®
 

ZF 77 

 

 

 Jelentősen csökkenti a kivi-
rágzást  

 Javítja az ellenállást a fagy- 
és só torlódás hatásával 
szemben 

 Plasztifikálja a habarcsot és a 
betont 

 Klórmentes 

BOTAMENT 

SYSTEMBAUSTOFFE 

®
 

Alkalmazási terület: 

BOTAMENT
®
 ZF 77 beton, vala-

mint cement és mészhabarcs 
hidrofóbizáló adalékszer. A ter-
mékkel zárt kapillárisú, vízzáró be-
ton és habarcs készíthető. 

Kapilláris pórusok nedvszívó ké-
pességét csökkenti, ezáltal a beton 
vagy habarcs védett lesz a vízter-
heléssel szemben. 

BOTAMENT
®
 ZF 77 adagolásával 

a beton és habarcs lényegesen lá-
gyabb, bedolgozása könnyebb 
lesz. 

A termék lecsökkenti a szétosztá-
lyozódás lehetőségét, valamint a 
fészkesedés kialakulását. Alkal-
mas erős környezeti hatásoknak 
kitett vízzáró betonelemek készíté-
sére. 

Hidrofób kapilláris pórusburok je-
lentősen csökkenti a felület kivi-
rágzását, emeli a fagy és só korró-
zió, valamint agresszív károsító 
anyagok szembeni ellenálló ké-
pességet. BOTAMENT

®
 ZF 77 a 

betont belülről teszi hidrofóbbá. 

Víz és szennytaszító tulajdonság a 
felületek könnyű tisztántarthatósá-
gát is biztosítja. 

Felhasználás 

BOTAMENT
®
 ZF 77 a beton vagy 

habarcskeverék keverő vízéhez 
kell adagolni. Nem szabad az ada-
lékszert a száraz keverékhez ön-
teni. 

Kb. 10 – 20 ml BOTAMENT
®
 ZF 

77-et kell adagolni minden kilog-
ramm cementhez. Beton készíté-
sére és bedolgozására vonatkozó 
szabványokat be kell tartani. 
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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:  
Hidrofób záróanyag 
 
Sűrűsége:  
1,01 kg/liter

 

 
Kloridtartalom:  
Nincs 
 
Szín: 
Fehér  
 
Adagolás: 
Kb. 10 – 20 ml minden kg cementhez 
beton, cement- és mészhabarcs ké-
szítésekor  
 
 

 
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. 

Megfelelő alkalmassági vizsgálatot 
kell végezni. 

Anyagszükséglet: 

Kb. 10 – 20 ml / kg cement 

Kiszerelés: 

1 l műanyag flakon  
5 l műanyag kanna 

Tárolás: 

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

http://www.botament.hu/

