
BOTAMENT D 11 

Proprietăți 

Amorsarea 

 betonului în diferite forme și stadii
 zidăriei
 șapelor de ciment și ahidride
 plăcilor pentru construcții
 plăcilor de fibrociment
 plăcilor de gips-carton
 tencuielilor pe bază de ciment

 tip substrat aplicarea BOTAMENT D 11 

substraturi minerale 
absorbante 

1 x 1:1 diluat cu apa 

substrat gips / șapa 
anhidră 

2 x  nediluat 

plăci gips-carton 1 x nediluat 
(numai in rosturile de lucru 
umplute) 

* cum ar fi beton, beton poros, var, tencuială, șape de ciment

Date tehnice 

5 l 
10 l 
200 l 

~ 30 minute 

interval de timp intre 
ultimul strat si fixarea 
placilor ceramice 

 ~ 1 ora (pentru șape 
anhidride  ~ 12 ore) 

interval de timp intre 
ultimul strat si aplicarea 
materialelor de umplere 

~ 60 - 90 minute 

între + 5 °C și + 30 °C 

Agent de curățare apă 

Amorsă de aderenţă cu acţiune în profunzime

BOTAMENT D 11 este o amorsă pentru pregătirea 

substraturilor absorbante, în vederea aplicării ulterioare a 

adezivului pentru placări ceramice, a materialelor de umplere,

 de nivelare sau a vopselurilor, atât la interior cât și la exterior. 

Consum pe strat  ~ 60 - 100 ml/ m² 
       în funcție de gradul  de

absorbție a substratului 
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Substratul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 absorbant, curat și neînghețat
 stabil
 fără grăsimi, vopsea, agenți de separare sau alte particule
instabile

Particulele din straturile suport sfărâmicioase, netede sau 
neaderente trebuie înlăturate. 

În timpul placărilor ceramice ulterioare trebuie să vă asigurați că 
tencuielile pe bază de gips nu sunt netezite sau uzate. 

De asemenea: 

 șapele pe bază de sulfat de calciu trebuie să fie stabile
înainte de a fi amorsate
 umiditate reziduală a plăcilor de gips-carton ≤ 1 %
 umiditate reziduală a șapelor pe bază de sulfat de calciu ≤
0.5 %

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. 

interval de timp intre straturi

 Se poate dilua cu apa la un raport amestec de 1 : 1
 Uscare rapidă
 Îmbunătățește suprafața de contact
 Poate fi aplicată cu trafaletul sau cu pensula
 Reduce absorbția
 Leaga praful
 Fără solvenți 

Baza materialului Dispersie polimerică 

Culoare roșu 

Ambalare 1 l 

Depozitare  într-un  spatiu  rece,  uscat  si 
ferit  de  înghet  cel  mult  12 
luni  in  ambalajul  original  si 
sigilat

Densitate  ~1.0 kg/ dm³ 

Rezistent la apă după ~ 1 oră 

Temperatura la aplicare și

a substratului 

Pregatirea stratului suport

Domenii de utilizare



 

BOTAMENT D 11  
Amorsă de aderenţă cu acţiune în profunzime 

 
 
Aplicare 
 

 aplicați BOTAMENT D 11 cu pensula, trafaletul, buretele 
sau cu un pulverizator 
 după uscare suprafața trebuie să fie rezistentă la zgârieturi 
 aplicați doar atât material cât să evitați formarea unei 
pelicule  
 
Amorsa pătrunde cel mai bine în substrat când este aplicată cu 
o pensulă. 
 
 

Observații 
 
Când utilizați produsul la ambalaj de 200 l, trebuie să se evite 
contaminarea containerului. Resturile de produs nu vor fi 
reamestecate. 
 
Puteti consulta sau descarca fisele de siguranta pe: 
www.botament.com. 
 
Pentru rezultate optime se recomandă testarea produslui pe 
şantier, înainte de aplicare. 
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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 1506. Detalii suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe 

site-ul nostru : www.botament.com. 
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http://www.botament.de/

