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Baza materialului dispersie de plastic 
  
Culoare gri 
Ambalare pentru rola trafalet 

5 kg 
12 kg 
21 kg 

 
  pentru glet   

12 kg 
21 kg 

Depozitare răcoros și ferit de îngheț 
cel mult   12   luni   în 
ambalajul său original 

Densitate ~ 1.45 kg/dm³ 
  
Consum 

(pentru aplicarea unui 

strat uscat de  0.5 

mm) 

~ 1.2 kg/ m² 

  
Interval de timp între aplicări 

 

~ 4 ore 
 

Interval de timp între ultima 
aplicare și fixarea plăcilor 

 
~12 ore 

  
  
Temperatura la aplicare si a 

substratului + 8° C până la + 30° C 

  
Produs de curățare  
în stare proaspătă apa 
în stare întărită mecanic 
 

Date tehnice 

 

 

BOTAMENT® DF 9 
 

Membrana de Etanşare 1c 
 
 
 
 

BOTAMENT® DF 9 este un sigilant compozit si punte 
de fisuri sub placari la interior. 

 
 
 

Proprietati 
 
   Extrem de elastic 
   Deschis la difuzie 
   Fara solventi 

   Poate fi aplicat cu trafalet sau gletiera 
 

 
 

Domenii de utilizare 
 
 

Etanșarea 
 
   betonului, a betonului ușor și a betonului poros 
   a zidăriei cu rosturi pline 
   a șapelor de ciment și pe bază de sulfat de calciu 
   tencuielilor din categoriile CS II, CS III  i CS IV in 

conformitate cu EN 998(rezisten   la compresiune   
2,5 N/mm²) 

   BOTAMENT BP plăcilor de construcție 
   a plăcilor de fibrociment 
   a plăcilor de gips carton 
   a plăcilor din ipsos 
   a șapelor de asfalt turnat (IC 10) 

 
Pregatirea stratului suport 

 

Stratul suport trebuie sa fie: 
 
   uscată, curată și ferită de inghet 
   stabilă 
   fără grăsimi, straturi de vopsea, suprafețe lucioase de 
ciment, agenți antiaglomeranți/decoflor 

și părți desprinse 
 

 
Se vor mai respecta si urmatoarele: 

 
   fisurile din suprafața suport trebuie acoperite în mod 
corespunzător 
   suprafețele suport neregulate trebuie nivelate 
   pe suprafețele poroase sau cu goluri de aer, în prealabil, 

se aplică material de șpăcluit cu BOTAMENT® M 21 
Classic  sau  MULTISTAR 

   pe suprafețele absorbante, se aplică un strat de 
BOTAMENT D 11- grund de profunzime 

   aplicati un strat subtire de legatura cu BOTAMENT


DF 9 pe suprafete de placi existente. 

Toți timpii menționați se referă la condiții climaterice normale 
de + 23 °C și 50 % umiditate relativă a aerului. 
Temperaturile mai ridicate și o umiditate mai scăzută a aerului 
accelerează procesul de uscare, în timp ce temperaturile mai 
scăzute și umiditatea mai ridicată a aerului încetinesc acest 
proces. 
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BOTAMENT® DF 9 
 

Membrana de Etanşare 1c 
 
 
 

 
Aplicare 

   amestecati BOTAMENT  DF 9 inainte de aplicare. 

Aplicati materialul cu o rola de trafalet sau o gletiera in cel 

putin doua straturi. Al doilea strat se va aplica dupa 

intarirea completa a primului strat. 
 

Grosimea stratului uscat trebuie să fie de minimum 0,5 mm 

(corespunde unei grosimi a stratului umed de1,0 mm). 

Grosimea maximă a stratului uscat nu trebuie să depășească 

1,0 mm. 
 

Placarea se poate realiza folosing urmatoarele materiale 

BOTAMENT® M 21 Classic, MULTISTAR® sau BOTAMENT® 

M 12 Stone. 

Imbinarea dintre perete si pardoseala, colturile exterioare si 
interioare cat si strapungerile, sunt acoperite cu sistemul de 
banda de etansare si accesorii BOTAMENT® SB 78 in primul 
strat de hidroizolatie si se lucreaza peste cu al doilea strat. 

 
 
 

 
Sfaturi importante 

 
În timpul perioadei de întărire, BOTAMENT DF 9 trebuie 
protejat împotriva umezelii, a expunerii directe la 

soare precum și împotriva oscilațiilor mari de temperatură. În 

timpul uscării, umiditatea relativă a aerului nu trebuie să 

depășească 80%. 
 

BOTAMENT DF 9 nu trebuie supus la sarcini mecanice. 

 
Trebuie evitată pătrunderea umezelii în partea inferioară. 

BOTAMENT DF 9 nu este nu este potrivit in zone cu apa 

permanenta sau pentru etanșarea împotriva presiunii 

negative a apei. 

 
Fișele noastre 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notă: Informaţiile prevăzute în această fişă tehnică se bazează pe experienţa şi pe cele 

mai bune cunoştinţe ale noastre, fără a avea un caracter obligatoriu. Toate instrucţiunile 

trebuie adaptate foecărui 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 vânzare, în termenii şi 

condiţiile de livrare. Recomandările făcute de angajaţii noştri care se abat de la aceste 

informaţii devin obligatorii pentru noi numai dacă au fost confirmate în scris. În orice caz, 

normele tehnice general acceptate trebuie respectate. 

Ediția RO 1510. Detalii suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe 
site-ul nostru : www.botament.com. 
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