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BOTAMENT BM 1 

Strat bituminos compact 2c 

 
 

BOTAMENT BM 1 este o peliculă bituminoasă compactă, 
bicomponentă cu adaos de polistiren, destinat hidroizolării 
elementelor structurale ale clădirilor , care sunt în contact cu 
pământul, împotriva umidității solului, a presiunii negative a 
apei si acumulării de apă în pânza freatică. 

BOTAMENT BM 1 este general acceptată pentru majoritatea 
clădirilor și are o rezistență mare la  substanțele agresive 
care se găsesc în mod natural în sol. 
 
 

Proprietăți 
 
 Uscare și rezistență la ploaie rapide. 
 Excelente proprietăți de aplicare  
 Productivitate maximă 
 Flexibilitate sporită 
 Rezistență mare la fisuri 
 Fără solvenți 
 Poate fi pulverizat 
 
 

Suprafețe de aplicare 
 
 hidroizolarea subsolurilor pe exterior, parodoselilor de 
beton, balcoanelor si teraselor. 
 protectie impotriva umiditatii sub sape 
 lipirea placilor de constructii izolatoare si de drenaj 
 
 

Date tehnice 
 

Compuși de bază Emulsie bituminoasă 
(componentă lichidă) 

Ambalaj 27 l bucket 

Depozitare racoros si ferit de inghet 
cel putin 12 luni in 

ambalajul sau original 

Densitate ~ 0.70 kg/dm³ 

Temperatura de rezistență + 20 °C to + 80 °C 

Consistență paste-like 

Raport de amestec 
Pulbere : lichid 

 
1 : 5 

timp de lucru ~ 90 minute 

Grosimea maxima a stratului 
(umed) 

6 mm 

Complet uscat ~ 2 zile 

Consum de material  

În cazul umidității solului și a 
apei negative 

~ 3.5 l/m² 
(≙ 3.5 mm  grosime strat 

umed) 
În cazul pânzei freatice cu 

acumulare 
~ 4.7 l/m² 

(≙ 4.7 mm grosime strat 
umed) 

Temperatura substratului și 
de aplicare 

+ 5 °C to + 30 °C 

Agent de curațare  

În stare proaspătă apă 

Complet uscat Diluant 
 

 
 
Toate intervalele de timp menţionate mai sus sunt în 
concordanţă cu o temp. de +23 ° C şi o umiditate relativă de 
50%. Temperaturile ridicate şi umiditatea scăzută 
accelerează procesul de uscare, în timp ce temperaturile 
scăzute şi umiditatea ridicată încetinesc procesul de uscare. 
Tipul și forma substratului au de asemenea un impact asupra 
procesului de uscare a stratului bituminos compact. 
 
 

Straturi suport adecvate 
 
 beton (clasa de rezistență ≥ C 12/15) 
 zidărie 
 tencuieli pe bază de ciment (categoriile CS II, CS III și CS 
IV în conformitate cu EN 998) 
 straturi bituminoase vechi de vopsea sau lac 
 
 

Pregătirea stratului suport 
 
Substratul trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții: 
 
 stabil, curat și neînghețat 
 fără grăsimi, vopsea, ciment, agenți de separare 
 
De asemenea: 

 
 eliminați resturile proeminente de mortar 
 curațați marginile de la bază de orice urme de moloz sau 
pământ 
 teșiți marginile externe (unghi ~ 45°) 
 astupați fisurile din stratul suport cu materialele potrivite 
 reparati sau nivelati in prealabil cu tencuiala pe baza de          
ciment suprafetele neregulate de beton si zidarii 
 rosturile din zidarie trebuiesc umplute  
 inchiderea fisurilor si a rosturilor: 

      < 5 mm lățime → cu BOTAMENT BM 1 

      ≥ 5 mm lățime → cu BOTAMENT M 100 sau M 03 
 porii , profilele și găurile tehnologice trebuie acoperite cu 

un strat subțire de BOTAMENT BM 1 
 amorsați toată suprafața 
 
 

tip substrat amorsă 

absorbant/fără bitum BOTAMENT BE 901 

foarte 
absorbant/poros/nisipos 

BOTAMENT D 12 

vopsea bituminoasă BOTAMENT B 97 L 
alternativa: 

strat subțire BOTAMENT 
RD 2 The Green 1 

peliculă bituminoasă 
compactă 

strat subțire cu 

BOTAMENT BM 1 sau 

BOTAMENT RD 2 The 
Green 1 
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Baza peretelui trebuie protejată împotriva presiunii negative a 
apei pe durata procesului de contruire. 
Pentru aceasta se recomandă utilizarea unei șape de 

etanșare precum BOTAMENT M 34 și BOTAMENT MS 30. 
Colțurile interioare, cum ar fi îmbinarea perete/pardoseală, se 
recomandă executarea unei scafe, folosind un  mortar  

BOTAMENT M 100 sau BOTAMENT M 03, sau alternativ, 

BOTAMENT BM 1. Ca prioritate în vederea aplicării primului 

strat de BOTAMENT BM 1, scafele executate trebuie să fie 
uscate complet. 
Hidroizolațiile realizate din straturi bituminoase compacte 
trebuie să se termine mai jos de ceea ce va deveni ulterior 
strat suport. Din acest motiv, se recomandă, înainte de 
aplicarea stratului bituminos compact, aplicarea unei șape 

minerale de etanșare precum BOTAMENT M 34 sau 

BOTAMENT MS 30 atât pe suprafața care intră în contact 
direct cu apa, cât și pe suprafața situată mai jos de nivelul 
solului.  Stratul bituminos trebuie să se suprapună șapei 
minerale de etanșare la cel puțin 10 cm pentru a preveni 
astfel infiltrarea umezelii. 
 
 

Aplicare 
 
 adăugați praful în componenta lichidă (nu invers) și 
amestecați până la obținerea unei paste omogene   

 aplicați  BOTAMENT BM 1 folosind unelte de    tencuit, 
gletiera sau aplicatorul spray, in cel putin doua straturi  
(primul strat trebuie să fie uscat astfel încât aplicarea celui 
de-al 2-lea strat, să nu îl afecteze.) 
 acoperiți cu grijă marginile interioare și exterioare cu  

BOTAMENT BM 92 Schnell  

 petreceți aplicarea BOTAMENT BM 1 cel putin 10 cm in 
laturile exterioare.   
          

În funcție de situație, plasa din fibră de sticlă BOTAMENT 
GS 98 poate fi integrată în primul start de hidroizolație.   
 
Se recomandă verificarea grosimii stratului la intervale 
regulate de timp pe durata aplicării. 
 
Respectați cu strictețe raportul de amestec specificat de 

producător! În cazul în care BOTAMENT BM 1 va fi aplicat 
prin pulverizare, vă recomandăm să contactați mai întâi 
departamentul nostru tehnic. 
 
 

Grosime strat necesar ud uscat 

umiditate sol 3.5 mm 3.0 mm 

apa negativă 3.5 mm 3.0 mm 

apa pozitivă  4.7 mm 4.0 mm 

 
 

 
 

Observații 
 
Atunci când hidroizolați elemente structurale și construcții cu 
straturi de acoperire bituminoase trebuie respectate toate 
standardele și normele în vigoare. 
 
Straturile vechi de vopsea pe bază de gudron trebuie să fie 
înlăturate complet și eliminate conform normelor. 
 

Nu aplicați BOTAMENT BM 1 pe suprafețe expuse la lumina 
directă a soarelui. 
Atunci când întrerupeți aplicarea, extindeți marginea lucrării 

cu BOTAMENT BM 1 printr-o îmbinare discretă.  Lucrul va fi 
reluat printr-o suprapunere. Nu sunt permise întreruperile în 
zona marginilor sau a colțurilor. 
Pentru a astupa groapa de fundație trebuie să așteptați până 

ce BOTAMENT BM 1 s-a uscat complet. 
Pentru protecție, se recomandă utilizarea plăcilor de etanșare 

și drenaj precum BOTAMENT DS 993. 
 

BOTAMENT BM 1 nu este potrivit pentru hidroizolarea 
suprafețelor supuse presiunii negative a apei.  
 

BOTAMENT BM 1 nu va fi amestecat cu niciun aditiv sau 
agregat. 
 
Puteti consulta sau descarca fisele de siguranta pe: 
www.botament.com. 
 
Pentru rezultate optime se recomandă testarea produslui pe 
şantier, înainte de aplicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Informaţiile prevăzute de această fişă tehnică se bazează pe experienţa şi pe cele 

mai bune cunoştinţe ale noastre, fără a avea caracter obligatoriu. Toate instrucţiunile 
trebuie adaptate fiecărui proiect de construcţii, scopului şi condiţiilor locale specifice. 
Având în vedere aceste premise, ne facem răspunzători pentru acurateţea informaţiilor 
furnizate aşa cum este stipulat  şi în documentele noastre de vânzări, în termenii şi 
condiţiile de livrare. Recomandările făcute de angajaţii noştri care se abat  de la aceste 
informaţii sunt  obligatorii pentru noi numai dacă au fost cconfirmate în scris. În orice caz, 
normele tehnice general acceptate trebuie respectate. 
Ediția GB-1304. Detalii suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe 
site-ul nostru : www.botament.com.  
MC Building Chemicals • Castleblayney • Co. Monaghan 

 

http://www.botament.de/

