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 Botament B 98 L 
Pastă bituminoasă 

 

Proprietăţile produsului 

 Rezistenţă mare la UV   

 Armat cu fibre   

 Stabilitate foarte bună   

 Cu conţinut de solvenţi   

 Gata preparat 
 
 

Aria de aplicare 

 Protecţie ridicată a elementelor metalice ȋmpotriva coroziunii   

 Repararea defecţiunilor membranelor vechi la acoperişuri, terase, balcoane şi elemente ȋn contact 
direct cu solul. 

 Substraturi adecvate: Beton (Clasa ≥ C 12/15), Zidarie plină, Tencuieli categoria PIII conform DIN 
18550 sau categoriile CS III şi CS IV ȋn conformitate cu EN998, Oţel, zinc, plumb, Lemn, Substraturi 
bituminoase vechi 

 
 

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. Substraturile metalice vor fi sablate pȃnă la 

gradul SA 2½ conform DIN EN ISO 12944. 

Substraturile absorbante  vor fi amorsate cu 

BOTAMENT BE 901 Plus (se aşteaptă uscarea 

amorsei). 

 

Aplicare 

 BOTAMENT B 98 L se aplică cu mistria sau 
spatula ȋntr-un strat de maximum 10mm   

 Dacă sunt necesare mai multe straturi, se aşteaptă 
uscarea stratului precedent. 

Aplicat la temperaturi ridicate, ȋn lumina directă a 
soarelui sau ȋn straturi groase, materialul tinde să 
formeze bule. Ȋn aceste situaţii este recomandată 
aplicarea ȋn mai multe straturi subţiri.   

 

    
Sfaturi importante 
Acoperirile vechi cu conţinut de gudron vor fi 
ȋndepărtate complet şi deşeurile distruse 
corespunzător.  
BOTAMENT B 98 L conţine solvenţi volatili de aceea 
se vor prelucra numai ȋn aer liber. Ȋn timpul prelucrării 
vor fi excluse sursele de foc. Respectaţi instrucţiunile 
de aplicare specifice. 
 
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 B 98 L 

Caracteristici Unitate Valoare    Indicații 

Densitate kg/dm3 aprox. 1,1  

Consum  kg/m2/mm                      aprox. 1,1  

Grosime maximă de aplicare  aprox. 10 mm pe strat 
 

Uscare                                  aprox. 1 mm/zi 
 

Temperatura de aprindere -               + 30 °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 98 L 

Baza materialului Bitum, solvent 

Agent de curăţare Diluant 

Ambalare Canistre de 2 kg, 5 kg, 12 kg 

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/

