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BOTAMENT ZF71 

Luchtbelvormer / gemengolie 

 
 
BOTAMENT® ZF71 zorgt voor een gelijkmatige, optimaal 
verdeelde vorming van microluchtporiën in dekvloeren, 
pleister- en metselmortels. 
BOTAMENT® ZF71 vermindert het binnendringen van water 
en schadelijke stoffen. Door toevoeging van BOTAMENT® 
ZF71 worden dekvloeren en mortel plastischer, buigzamer en 
hechter en kunnen daardoor gemakkelijker worden verwerkt. 
BOTAMENT® ZF71 kan worden toegevoegd aan alle 
mengsels op basis van standaard cement en kalk. 
 

 
Eigenschappen  
 
 Verbetert de verwerkingseigenschappen 
 Verhoogt de soepelheid 
 Verlaagt de W/Z-waarde 
 Verhoogt aansprakelijkheid 
 Vrij van chloriden en oplosmiddelen 
 

Verwerking 
 
BOTAMENT® ZF71 wordt aan het aanmaakwater 
toegevoegd. De hoeveelheid aanmaakwater moet met het 
aandeel luchtbelvormers worden verminderd. De mortel wordt 
vervolgens minimaal 1 minuut gemengd. 
 

Belangrijke richtlijnen  
 
Overdosering van BOTAMENT® ZF71 vermindert de sterkte 
van de mortel. 
 
Het blad met veiligheidsgegevens is beschikbaar op 
www.botament.com. 
 
Voor een optimaal resultaat adviseren wij een 
bouwplaatsspecifieke toepassingstest. 
 
BOTAMENT® ZF71 mag alleen worden gemengd met de in 
deze bijsluiter vermelde additieven. 
 
 

 
 

Technische gegevens 
 

Materaialbasis wortelhars 

  

Kleur donkerbruin 

Leveringsvorm 5 l- Kanister 

Opslag vorstvrij minimaal 12 
maanden in gesloten 
originele verpakking 

  

Dichtheid ~ 1,03 kg/ dm³ 

Consistentie dunvloeibaar 

  

Verbruik (per 25 kg 
bindmiddel) 

Dekvloer 
Metselmortel 

Gipsmortel 

 
 

 ~ 0,50 l (max.) 
~ 0,30- 0,40 l  
~ 0,40- 0,50 l  

  

Temperatuursbestendigheid + 5 °C tot + 35 °C 

Verwerkings- en ondergrond 
temperatuur 

+ 5 °C tot + 30 °C 

  

Reinigingsmiddel (in verse 
toestand) 

water 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: De informatie die hier wordt gegeven is gebaseerd op onze ervaring naar 

ons beste weten, maar is niet bindend. Ze moeten worden aangepast aan de respectieve 
bouwobjecten, doeleinden en de specifieke lokale eisen. 
In de veronderstelling dat dit het geval is, zijn wij aansprakelijk voor de juistheid van deze 
gegevens in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de informatie in onze folders zijn 
voor ons alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de 
algemeen erkende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL-2108. Voor 
meer technische details verwijzen wij u naar onze technische gegevensbladen op 
www.botament.com. 
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