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Baza materialului emulsie alcalin-silicat 
  
Culoare albastru 
Ambalare 10 l 
Depozitare racoros și ferit de îngheț cel 

mult 12 luni  în  ambalajul său 
original 

Densitate ~ 1.0 kg/ dm³ 
  
Interval de timp intre straturi ~ 30 minutes 

Raport de amestec 
ca amorsa 

ca bariera de absorbtie 

 

diluat cu apa 1 : 1 

nediluat 

  
Consum 

ca amorsa 

ca bariera de absorbtie 

 
100- 150 ml/m² 

500- 700 ml/m² pe strat 
  
Temperatura la aplicare 
si a substratului 

+ 5° C până la + 30° C 

  
Agenti de curatare  
în stare proaspătă apa 
în stare întărită mecanic 
 

 
 

BOTAMENT
®

 D 12 
 

Soluţie de silicatizare cu acţiune în profunzime 
 
 
 

BOTAMENT D 12 este o amorsa speciala pentru a 
consolida substraturi minerale poroase in zonele de interior si 
exterior. Mai mult, produsul este adecvat pentru tratarea 
suporturilor foarte absorbante înainte de tencuire. 

 

Date tehnice 

 
 

Proprietati 
 
   Amorsa spray-abila pentru suprafete bituminoase 
   Consolideaza substraturile minerale 
   Se poate dilua cu apa la un raport amestec de 1 : 1 
   Reduce absorbtia si impiedica separarea straturilor 

dintre tencuiala si zidarie . 
   Leaga praful 
   Fara solventi 

 

 

Domenii de utilizare 
 

amorsarea suprafetelor de: 
 
   beton, betonul celular usor, beton poros 
   zidarie 

 
consolidarea suprafetelor de: 

 
   zidarie caramida poroasa 
   piatra naturala de calcar 
   sape din sulfat de calciu si ciment 
   tencuieli pe baza de ipsos, var si ciment 

 
 
Pregatirea stratului suport 

 
Stratul suport trebuie sa fie: 

 
   uscat sau putin umed, 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. 

 

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. 

 

 
 

Se vor mai respecta si urmatoarele: 
 
   sapele pe baza de sulfat de calciu trebuie slefuite 

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 % (pentru sape cu incalzire ≤ 0.3 %) 
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BOTAMENT
®

 D 12 
 

 

Soluţie de silicatizare cu acţiune în profunzime 
 

 
 

Aplicare 

 
    BOTAMENT  D 12 poate fi aplicat cu o pensula, 

rola de trafalet, bidinea sau cu un pulverizator 

   nu aplicati material mai mult de cat este nevoie. Evitati 
formarea de balti 

 

 
În funcție de gradul de absorbtie și conditiile substratului, mai 
multe straturi pot fi necesare. Consumul total poate fi 
determinat printr-un test in prealabil pe santier. Acoperirile de 
Bitmum pot fi aplicate pe amorsa proaspat aplicat si usor 
umeda 

 
 

caz de utilizare aplicare BOTAMENT D 12 

 
ca amorsa  
substraturi minerale 

absorbante 
1 x diluat cu apa 1 : 1 

substraturi minerale 

foarte absorbante 
2 x diluat cu apa 1 : 1 

Sapa din sulfat de 

calciu 
2 x nediluat 

tencuiala de ipsos 1 x nediluat 
 

consolidarea 
substraturilor minerale 

1 x nediluat 

 

 

Sfaturi importante 
 

Efectulf BOTAMENT D 12 ca agent de consolidare 
depinde de profunzimea de penetrare, precum și de tipul de 
substrat și de cantitatea aplicată. Înainte de a începe 
măsura de consolidare, eficacitate materialului este 
determinata prin testarea stabilitatii si rezistenta la întindere 
prin încovoiere 

Suprafetele de plastic, metal sau sticla, trebuie protejate 
corespunzator. 

 

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. 

 

BOTAMENT D 12 nu trebuie amestecat cu aditivi sau 
agregate. 

 
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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