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BOTAMENT G 140 

Multifunctionele PU-snelgrondering 1C 

 

BOTAMENT G 140 is een ééncomponentige 
polyurethaangrondering voor vele binnentoepassingen. 
Het product is geschikt als barrièreprimer voor op cement 
gebaseerde onverwarmde ondergronden met een 
restvochtgehalte tot 4,0 CM-% onder vloerbedekkingen zoals 
tapijt, parket, PVC en andere dampdichte bedekkingen. 
 
Het product dient ook als bescherming tegen het 
binnendringen van vocht voor calciumsulfaat en magnesium 
dekvloeren onder grootformaat tegels. 
 
 

Eigenschappen 
 
 Betrouwbare vochtbarrière voor onverwarmd cement  
      dekvloeren tot 4,0 CM-% 
 Bescherming tegen het binnendringen van vocht voor   
      gevoelige ondergronden 
 Ideaal voor grootformaat tegels op calciumsulfaat  
      dekvloeren 
 Bijzonder geschikt als migratieslot op oude onder- 
      gevonden en gietasfalt vóór verlijming van parket met  
      BOTAMENT® P440 en P450 
 Snel uithardend 
 Zeer hoge hechtsterkte op absorberend en niet  
      absorberende ondergronden 
 Voor verwarmde oppervlakken 
 Lage viscositeit 
 
 

Toepassingsgebieden 
 
Gronderen op  
 
 Gladde, sterk verdichte betonnen oppervlakken 
 Cement, calciumsulfaat en magnesium dekvloeren 
 Oude tegels, kunststeen en natuursteenbekledingen 
 Terrazzo bekledingen 
 Oude, watervaste lijmresten, sealers en coatings 
 Gietasfalt dekvloeren 
 Houten ondergronden 
 Staal, geanodiseerd aluminium en verzinkt plaatstaal 
 Gemengde ondergronden 
 
 

Voorbehandeling van de ondergrond 
 
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden: 
 
 Droog en stabiel 
 vrij van vet, scheidingsmiddelen en loszittende delen 
 
Broze, zachte of slecht hechtende elementen van de 
ondergrond zijn te verwijderen. 
 
Ook op het volgende letten: 
 Calciumsulfaat dekvloeren vóór het gronderen tot op de  
      stabiele ondergrond schuren 
 Oppervlakken van bestaande afdichtingen, of op  
      reactiehars gebaseerde coatings, aanschuren 
 Magnesia dekvloeren gritstralen of frezen 
 

 
 Restvocht in calciumsulfaat dekvloeren: 
      ≤ 0,5% (onverwarmd) 
      ≤ 0,3% (verwarmd) 
 vereiste standaard zuiverheidsgraad van stalen 
ondergronden volgens NEN EN ISO 12944: Sa 2 ½ 
 
 

Technische gegevens 
 

Materiaalbasis 1c-polyurethaanhars 
systeem 

  

Kleur bruin-transparant 

Leveringsvorm 10 kg kunststoff bus 

Opslag koel en vorstvrij 
min. 6 maanden in gesloten 

originele verpakking 

Dichtheid ~ 1,20 kg/ dm³ 

Viscositeit  ~ 250 mPa·s 

  

Verbruik ~ 150 g/ m² (per laag) 

  

Tijdsintervallen tussen de 
lagen 

na ~ 60- 90 minuten 
(bij begaanbarheid) 

Tijdsintervallen tussen het 
gronderen en verdere 
verwerking 

≤ 24 uur 

  

Begaanbaar na ~ 60- 90 minuten 

  

Giscode RU 1 

  

Verwerkings- en 
bouwdeeltemperatuur 

+ 10 °C tot + 30 °C 

  

Reinigingsmiddel verdunning 

 
 
Alle opgegeven tijden hebben betrekking op een standaard 
klimaat van +23°C en 50% rel. vochtigheid. 
Hogere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verkorten, 
lagere temperaturen en lagere luchtvochtigheid verlengen de 
verwerkingstijd en het uithardingsproces. 
 
 

Verwerking 
 
 Schud BOTAMENT® G140 voor gebruik 
 BOTAMENT® G140 uit de container op de ondergrond  
      gieten en gelijkmatig met een korte veloursroller dun  
      verdelen 
 Alleen zoveel materiaal aanbrengen dat er geen plassen  
      ontstaan 
 Werk altijd in een kruispatroon als je meerdere lagen  
      aanbrengt 
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Creëren van de lijmverbinding tussen 
BOTAMENT® G140 en minerale 
nivelleermassa’s of mortels 
 
Voor het aanbrengen van minerale nivelleermassa of de  
mortel, moeten met BOTAMENT® G140 voorbehandelde 
oppervlakken met BOTAMENT® D1 Speed (onverdund) 
worden bewerkt. Op dat moment moet BOTAMENT® G140 
een lijmvrij oppervlak hebben. 
 

Wachttijden 

tot het opbrengen van D1 speed op G140 
 

~ 90- 120 
minuten 

tot het opbrengen van de nivelleermassa 
op de D1 speed 

~ 30- 45 
minuten 

tot het verlijmen van tegels en natuursteen 
op de D1 speed 

~ 30- 45 
minuten 

 
Als alternatief kan BOTAMENT® G140 in natte toestand,  in 
maximaal 10 minuten ruim met kwartszand (korrelgrootte 0,5-
1,2 mm / min. 2 kg / m²) worden ingestrooid. Nadat de primer 
is uitgehard, moet het overtollige zand voorzichtig worden 
verwijderd. 
 

Wachttijden 

tot het leggen van tegels en natuursteen 
op met kwartszand ingestrooid G 140 

~ 6 uur 

tot het opbrengen van de nivelleermassa 
op de bestrooid G 140 

~ 6 uur 

 
 

Gebruik van BOTAMENT® G140 onder 
vloerbedekking  
 
Wanneer BOTAMENT® G140 als vochtscherm of als 
migratiescherm (op bitumineuze ondergronden zoals 
gietasfalt) moet worden gebruikt, zijn minimaal 2 lagen nodig. 
Dit geldt ook als eerst een nivelleermiddel onder de 
vloerbedekking wordt aangebracht. 
Anders is een enkele laag meestal voldoende. 
 
 

Gebruik van BOTAMENT® G140 onder tegels 
en platen 
 
Gewoonlijk is één keer aanbrengen van BOTAMENT® G140 
voldoende. Op magnesiumdekvloeren zijn 2 lagen vereist. 
 

 
 

Belangrijke richtlijnen 
 
Bij bekleding met tegels en platen mogen cementdekvloeren 
vóór het aanbrengen van BOTAMENT® G140 een 
restvochtgehalte van 2,5 CM-% niet overschrijden.  
 

BOTAMENT G 140 is geen structurele afdichting. 
 
Sommige kunststoffen kunnen door BOTAMENT® G140 
worden aangetast. 
 
Resterende hoeveelheden BOTAMENT® G140 in geopende 
verpakkingen onmiddellijk opgebruiken. 
 
Bij gevoelige personen kunnen tijdens de verwerking van 
materialen op basis van reactiehars allergische reacties 
optreden. Om contact met de huid te vermijden, moet hiertoe 
in elk geval gepaste beschermingskledij gedragen worden. 
Voor gedetailleerde informatie hierover kan u steeds terecht 
bij de beroepsfederatie van de bouwsector www.bgbau.de. 

Tijdens de verwerking van BOTAMENT G 140 moet voor 
een goede luchttoevoer en verluchting op de bouwwerf 
gezorgd worden. 
 

BOTAMENT G 140 is uitsluitend bedoeld voor 
professioneel gebruik. 
 
Het blad met veiligheidsgegevens is beschikbaar op 
www.botament.com. 
 
Om de beste resultaten te boeken, raden we in elk geval een 
speciaal voor deze werf opgezette proefverwerking aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en 

naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de 
desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te 
stemmen. Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het 
kader van onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving 
afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij 
schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de 
techniek worden nageleefd. Uitgave NL 2111. Verdere technische details vindt u in de 
technische merkbladen op www.botament.com. 
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