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 Botament BE 901 Plus 
Amorsă concentrată multifuncţională pe bază de bitum 

 

Proprietăţile produsului 

 Amorsă pentru hidroizolaţii bituminoase şi KSK (membrană bitum autoadezivă)    

 Strat de etanşare pentru substraturi minerale şi elemente de construcţii din beton impermeabil la apă     

 Poate fi aplicat cu bidinea, trafalet sau prin pulverizare     

 Se poate dilua 1: 10 cu apă    

 Fără solvenţi  
 
 

Aria de aplicare 

 Ca amorsa:  

 pentru hidroizolaţii bituminoase sub formă de pastă, pe bază de solvenţi sau fără solvenţi.   

 pentru hidroizolaţii bituminoase la cald şi KSK (membrană bitum autoadezivă)  

 Ca strat de protectie:  

 elemente de construcţii din beton impermeabil la apă, zidării din cărămidă care sunt în contact cu solul 

Substraturi adecvate: 

 beton (clasa ≥ C 12/15), zidărie din cărămidă plină, tencuieli pe bază de ciment (categoria CS II, CS III şi 
CS IV ȋn conformitate cu EN 998), substraturi vechi de vopsea şi bitum 

 
 

Mod de aplicare 

 Pregătirea substratului 

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat şi stabil, ferit de 

ȋngheţ, fără grăsimi, vopsea, agenţi de separare sau praf.  

Se vor mai respecta si urmatoarele:  

 indepartati mortarul de pe suprafata     

 curatati radierul de pamant     

 sanfrenati muchiile exterioare (unghi de ~ 45°)     

 reparati fisurile din substrat cu un material adecvat     

 reparati substratul de iregularitati, De asemenea, zidaria 

trebuie tencuita.     

 rosturile de caramida trebuie incarcate la fata zidariei     

 reparati gaurile si segragarile 

 

Aplicare 

 Ca amorsa    

 ȋn funcţie de caz, se aplică BOTAMENT BE 901 diluat 

(cu apă) sau nediluat, cu ajutorul unei pensule, o rolă de 

trafalet, o bidinea sau prin pulverizare 

 ȋn cazul ȋn care materialul se aplică nediluat, aplicaţi 

ȋndeajuns material ȋncȃt să rămȃnă o peliculă lucioasă 

 Pentru hidroizolaţii bituminoase sub formă de pastă: 

- substraturi uşor absorbante :   conc. 1:10 

- substraturi foarte absorbante : conc. 1:5 

 Ca amorsă pentru hidroizolaţii bituminoase la cald şi KSK 

(membrana bitum autoadezivă) 

- substraturi uşor şi foarte absorbante: 1:1 sau nediluat 

       Ca strat de protectie  

       Aplicati BOTAMENT BE 901 Plus cu cu ajutorul unei 
pensule, trafalet, bidinea sau prin pulverizare pana la 
saturatie  
  

Ca strat de protectie, BOTAMENT BE 901 Plus trebuie 
aplicat in doua straturi  

  
Daca BOTAMENT BE 901 Plus va fi aplicat prin metoda 
pulverizare, va rugam sa contactati departamentul nostru 
tehnic.  

 
    Sfaturi importante 
 

Vopseaua veche pe baza de gudron trebuie să fie 
inlaturata în prealabil și eliminata prin metode profesionale.  
  
BOTAMENT BE 901 Plus poate fi mixat cu agregate si 
aditivi mentionati in aceasta fisa tehnica. 
 
BOTAMENT BE 901 Plus este potrivit pentru a crea 
mortare bituminoase. 
 
Fișele cu datele de siguranță vă stau la dispoziție la adresa 
www.botament.com . 
  
Pentru a obține rezultate optime, vă recomandăm 
realizarea unui test pe șantierul unde va fi utilizat produsul. 
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Date tehnice pentru Botament BE 901 Plus 

Caracteristici Unitate Valoare    Indicații 

Densitate kg/dm3 aprox. 1,0  

Intervalul de timp pȃnă la uscare 

Ca amorsă: 

- diluat cu apă (1:5 – 1:10) 

- nediluat        

   Ca strat de protecţie: 

- interval de timp ȋntre straturi 

- intervalul de timp pȃnă la 
acoperirea suprafeţei cu 
pămȃnt, nisip sau pietriş                                                   

 

                              
                                     După ce devine uscat la atingere 
                                     După uscare completă (≥ 24 ore) 
 

 

                                                 ≥ 12 ore 
                                      
                                      După uscare completă (≥48 ore) 

 

Consum  
             Ca amorsă                                        
             Ca strat de protecţie                                                           

ml/m2/strat                

                                aprox. 150 (nediluat)  

                                aprox. 250 

 

Temperatura de aplicare şi a 
substratului 

-                               de la +5°C la +30°C 
 

Rezistenţa la temperatură -                  de la -20°C la +80°C 
 

 

 
 

Caracteristicile produsului Botament BE 901 Plus 

Baza materialului Emulsie de bitum 

Agent de curăţare                      Cȃnd este proaspăt : apă 

                                                  Cȃnd este complet uscat: diluant 

Ambalare Găleată de 5 l, 10 l, bidon de 28 l. 

 
Poate fi depozitat cel puţin 12 luni ȋn ambalajul original, ȋntr-un loc răcoros 

Depozitare                                 A se proteja ȋmpotriva ȋngheţului! 
 

*Informațiile furnizate cu privire la proprietăţile produsului sunt rezultatul testelor de laborator și pot varia în 
practică. Utilizarea adecvată trebuie să fie determinată strict pe baza testelor efectuate ȋn condițiile specifice. 

 
   Pentru mai multe informaţii accesaţi  https://botament.com/ro/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile 
nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești  de 
care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare- 
livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă 
scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 
 
Ediția 01/21. *În aceasta fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se 
emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă. 
 

https://botament.com/ro/

