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 Botament B 97 L 
Strat bituminos/ Lac de acoperiş 

 

Proprietăţile produsului 

 Regenerează membranele unui acoperiş vechi, 

 Pregătit de utilizare, 

 Se poate aplica prin vopsire, cu trafaletul sau prin pulverizare, 

 Se poate folosi ca şi amorsă, 

 Conţine solvenţi, 

 Prezintă rezistenţă ridicată la factori de influenţă agresivi 
 
 

Aria de aplicare 

 Protecţie pentru acoperişuri cu pȃslă, lemn de construcţie şi beton. Se recomandă utilizarea regulată. 

 Protecţia pereţilor exteriori de beciuri la clădirile şi elementele de construcţii realizate din beton 
impermeabil pentru a le proteja de umiditatea crescută şi de apa provenită din infiltraţii fără presiune. 

 Materialul este rezistent la numeroase soluţii saline, la acizi slabi şi la substanţele agresive care se 
formează în solul normal (DIN 4030). 

 
 

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.  

Acesta nu trebuie să prezinte urme de aplicaţii cu 

smoală. Resturile de mortar trebuie să fie 

îndepărtate.  Marginile de la bază trebuie să fie 

curăţate de orice urme de moloz şi pământ. 

Marginile trebuie să fie teşite, iar colţurile orizontale 

şi verticale din interior trebuie să fie prevăzute cu o 

scafă realizată din mortar mineral. 

Substraturile absorbante, care nu sunt pe bază de 

bitum sau sunt aspre, precum şi cele care conţin 

bitum trebuie să fie acoperite cu amorsa BO- 

TAMENT BE 901 Plus. Când acest strat de amorsă 

s-a uscat complet, se poate aplica Botament B 97 L. 

Orificiile, bulele de aer sau fisurile vor fi umplute cu 

BOTAMENT B 98 L înainte de aplicare. 

Aplicare 
BOTAMENT B 97 L se aplică direct din recipient cu 
o pensulă, perie, perie de aplicare, perie de curăţare 
sau pistol pulverizator. Sunt necesare cel puţin două 
straturi, al doilea fiind aplicat numai după ce primul 
strat s-a uscat complet. Timpul de uscare pe strat 
este de aprox. 12 ore. Straturile multiple sporesc 
eficienţa protecţiei. 
Pentru etanşarea elementelor de construcţii care vin 
în contact cu fundamentul din beton asfaltic, sunt 
necesare cel puţin trei straturi de Botament B 97 L. 
Compactarea rambleelor unei săpături se poate 
realiza cel mai devreme după trei zile de la aplicarea 
ultimului strat. Pentru a preveni deteriorarea, 
suprafaţa etanşată nu trebuie să fie atinsă de noroi, 
moloz sau deşeuri. Pentru protecţie, trebuie să se  

    
respecte partea 10 din normele DIN 18195 
 

Sfaturi importante 
Toate intervalele de prelucrare depind de o 
temperatură de +23 °C şi 50% umiditate relativă. 
Temperaturile mai ridicate şi o umiditate mai joasă 
accelerează prelucrarea, în timp ce temperaturile mai 
scăzute şi o umiditate mai mare întârzie timpul de 
prelucrare şi întărirea. Totodată, aplicarea de straturi 
mai groase întârzie procesul de întărire.  
  
BOTAMENT B 97 L conţine solvenţi volatili. Feriţi 
produsul de flacără deschisă şi de surse de lumină în 
timpul aplicării. Trebuie să se respecte instrucţiunile 
de aplicare emise de uniunea lucrătorilor. 
BOTAMENT B 97 L trebuie folosit numai în exterior.  
  
Trebuie să se respecte fişele cu date tehnice  
pentru toate produsele utilizate în combinaţie cu  
BOTAMENT B 97 L. 
 
Fișele cu datele de siguranță vă stau la dispoziție la 
adresa www.botament.com . 
  
Acest produs trebuie să fie amestecat numai cu 
aditivi şi agregate specificate în această fişă de date. 
 
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 B 97 L 

Caracteristici Unitate Valoare    Indicații 

Densitate kg/dm3 aprox. 1,1  

Consum  ml/m2/strat                     aprox. 250  

Intervale de aplicarea a straturilor  aprox. 12 ore 
 

Uscare pȃnă la compactarea 

rambleelor săpăturii 

                            aprox. 3 zile 
 

Temperatura de aprindere -               + 35 °C 
 

Temperatura de aplicare şi a 
substratului 

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

Rezistenţa la temperatură -                              de la -20°C la +90°C 
 

 

 
 

Caracteristicile produsului Botament B 97 L 

Baza materialului Bitum, solvent 

Agent de curăţare Diluant 

Ambalare Recipiente metalice de 5 l, 10 l, 30 l 

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

