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utilizare raport amestec

Punte de aderenta pentru
sape compozite (la un raport
de 2:1 nisip:ciment)

inlocuiti 1/3 din apa de
mixare cu
BOTAMENTD 10

Punte de aderenta pentru
placare ud pe ud (aplicare cu
adezivi BOTAMENT®)

inlocuiti 1/3 din apa de
mixare cu
BOTAMENT D 10

Punte de aderenta peste placari
vechi (aplicare cu adezivi
BOTAMENT®

inlocuiti 1/3 din apa de
mixare cu
BOTAMENT D 10

imbunatatirea calitatilor
adezivilor de placare

inlocuiti 1/3 din apa de
mixare cu
BOTAMENT D 10

imbunatatirea tencuielilor,
mortarelor si a sapelor pe
baza de ciment

inlocuiti 1/5 din apa de
mixare cu
BOTAMENT D 10

baza material dispersie de stirol-acrilat

culoare alb
ambalare 1 l

5 l
10 l

depozitare intr-un spatiu rece, uscat si
ferit de inghet cel mult 12 luni
in ambalajul original si sigilat

densitate ~ 1.0 kg/ dm³
consum in functie de cerinte

temperatura de aplicare
si a substratului de la + 5 °C la + 30 °C

agent de curatare
in stare proaspata apa
in stare intarita mecanic

BOTAMENT® D 10

BOTAMENT® D 10 este o dispersie polimerica
concentrata, utilizata la imbunatatirea amestecurilor
care au la baza lianti minerali; recomandat atat la
interior cat si la exterior.

 Scade permeabilitatea apei
 Reduce contractiile din timpul procesului de intarire
 Are efect de plastifiere a amestecului
 Optimizeaza aplicarea si aderenta
 Imbunatateste rezistenta la uzura si rezistenta la

intindere prin incovoiere

Imbunatateste

Punte de aderenta pentru

 sape compozite
 placare ud pe ud si dale pe sapa semiumeda
 montaj peste placari ceramice vechi

Date tehnice

 uscat, curat si ferit de inghet
 stabil
 degresat, fara urme de vopsea, lapte de ciment,

Aplicare

 adaugati BOTAMENT® D 10 in apa curata conform
raportului de amestec recomandat pentru aplicatia
dorita

In cazul in care folositi materialul ca punte de aderenta,
amestecul este sub forma de pasta si se aplica pe
suprafata cu o bidinea

 adezivii pentru placari ceramice
 tencuielile, mortarele pe baza de ciment sau cu
      continut de var
 sapele pe baza de ciment

agenti de separare sau alte particule libere
 umeziti substraturile absorbante (evitati apa in exces)

Punte de aderenta / Aditiv sapa

Proprietati

Domenii de utilizare

Pregatirea stratului suport

Stratul suport trebuie sa fie:
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BOTAMENT® D 10

Important

Adaugarea de BOTAMENT® D 10 in tencuieli, mortare si
sape de ciment poate prelungi timpul de intarire.

Adezivul de placare imbunatatit cu BOTAMENT® D 10 va
avea un timp de prelucrare mai scurt.

BOTAMENT® D 10 nu poate fi folosit ca punte de aderenta in
forma concentrata.

Puteti  consulta  sau descarca fisele  de  siguranta de pe:
www.botament.com

Pentru rezultate optime se recomanda testarea
produsului pe santier, inainte de aplicare.

BOTAMENT D 10 trebuie amestecat numai cu aditivii sau
materialele de constructii mentionate in aceasta fisa
tehnica

Nota: Informatiile prevazute in aceasta fişa tehnica se bazeaza pe experienta şi pe cele
mai bune cunoştinte ale noastre, fara a avea un caracter obligatoriu. Toate instructiunile
trebuie adaptate foecarui proiect de constructii, scopului şi conditiilor locale specifice.
Având in vedere aceste premise, ne facem raspunzatori pentru acuratetea informatiilor
furnizate aşa cum este stipulat şi in documentele noastre de vânzare, in termenii şi
conditiile de livrare. Recomandarile facute de angajatii noştri care se abat de la aceste
informatii devin obligatorii pentru noi numai daca au fost confirmate in scris. In orice caz,
normele tehnice general acceptate trebuie respectate.
Editia RO 1412. Detalii suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe
site-ul nostru : www.botament.com.
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