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BOTAMENT M 21 Classic 
Adeziv flexibil imbunatatit C2 TE 

 
 
 
BOTAMENT M 21 Classic este un adeziv flexibil în pat 
mediu, pentru placarea majorității plăcilor ceramice atât la 
interior cât și la exterior. 
 
 
 
Proprietăți 
 
 
 Flexibil 
 Stabilitate mare 
 Pentru zone încălzite 
 Adecvat placării peste placare 
 Timp de lucru și de corecție mare 
 Potrivit pentru bazine de apă potabilă și de înot 
       
 
 

Arii de aplicare 
 
 
Placarea: 
 plăcilor sticloase  și porțelanate 
 plăcilor nonvitroceramice 
 plăci aparente 
 dale clinker  pentru pardoseli și plăci clinker  
 plăci prelucrate manual 
 mozaic mic și mediu  
 plăci ușoare de izolație 
 
Plăcile foarte netede (ex. plăci din spumă) trebuie încărcate 
înainte de fixare. 
 
 
 
Substraturi adecvate 
 
 
 beton, beton ușor sau poros 
 zidărie 
 tencuieli din mortat categoria CS II, CS III si CS IV  
       in concordanta  cu DIN EN 998 si tencuieli pe baza de  
       gips in concordanta cu DIN EN 13279 (rezistenta la     
       compresiune  ≥ 2.5 N/mm²) 
 plăci pentru construcții BOTAMENT  
 placări vechi 
 toate tipurile de plăci din gips-carton 
 șape din ciment sau anhidride 
 asfalt bituminos înnisipat  (IC 10) 
 
Aplicarea pe beton poros și bitum este permisă numai pe 
suprafețe de interior. 
 

 
 
 
Date tehnice 
 
 

Compuși de bază Combinație de ciment cu 
filler și aditivi minerali  

  
Ambalaj  Sac - 5 kg 

Sac - 25 kg 
Depozitare răcoros și ferit de îngheț cel 

puțin 12 luni în ambalajul 
său original 

Densitate ~ 1.6 kg/ dm³ 
Temperatură de rezistență Între - 20 °C și + 80 °C 
Raport optim apă-solid    ~ 32 % 
  
Raport de amestec ~ 8 l de apă / 25 kg 
timp de maturare 5 minute 
timp deschis ~ 30 minute 
timp de lucru ~ 3 ore 
grosime maximă pe strat 5 mm 
practicabil după ~ 24 ore 
Gata de amorsare după ~ 24 ore 
Incarcare completa după ~ 7 zile 
  
Consum de material  
  6 mm gletieră zimțată ~ 2.4 kg/m² 
  8 mm gletieră zimțată ~ 3.2 kg/m² 
10 mm gletieră zimțată ~ 3.8 kg/m² 
  
temperatura substratului si 
de aplicare 

intre + 5 °C si + 30 °C 

  
Agenți de curățare  
În stare proaspătă apă 
Complet uscat Decapant pentru ciment 

 
 
Toate intervalele de timp menţionate ai sus sunt în 
concordanţă cu o temp. de +23 ° C şi  o umiditate relativă de 
50%. Temperaturile ridicate şi umiditatea scăzută 
accelerează procesul de  scare, în timp ce temperaturile 
scăzute şi umiditatea ridicată încetinesc procesul de uscare. 
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Prepararea substratului 
 
 
Substratul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 
 curat și neînghețat 
 stabil 
 fără grăsimi, agenți de separare și particule instabile  
 perfect aliniate și perpendiculare 
 
 
De asemenea: 
 
 denivelările de pe pereți și podele vor fi reparate cu fillerul 
nivelator BOTACEM M 90 sau cu mortarul de nivelare M 100 
 nivelați suprafețe mari de podea utilizând produsele de 
nivelat BOTACEM M 50, M 51, M 52 Duoplan sau M 53 
Extra 
 substraturile absorbante trebuiesc grunduite mai intai cu 
D 11  
 în cazul substraturilor din gips → grosimea minimă a 
stratului: 10 mm, starea suprafeței: aspră, nu netezită. 
 Efectuați un test de umiditate a betonului pentru a verifica 
umiditatea reziduală a cimentului, a plăcilor din sulfat de 
calciu sau a tencuielilor. 
  

maximum permissible residual moisture 
substrat neîncălzit încălzit 
Șapă de ciment 2.0 % 2.0 % 
Șapă pe bază de 
sulfat de calciu 

0.5 % 0.3 % 

tencuială 1.0 %  
 
 
Dacă stratul suport este realizat din materiale non-absorbante 
sau din plăci ceramice vechi, acesta trebuie amorsat mai întâi 
cu amorsa BOTAMENT D 15 (numai pe suprafețe de 
interior) sau trebuie să fie acoperit cu un strat de legătură, cu 
24 de ore înainte de aplicarea BOTAMENT M 21 Classic, 
strat pentru care se va folosi 1/3 din emulsia de legătură 
BOTAMENT D 10.  
Substraturile din beton trebuie să aibă cel puțin 6 luni 
vechime. Aplicarea pe un strat din beton cu o vârstă de cel 
mult 3 luni este posibilă numai dacă 1/3 din apa de mixare 
pentru pregătirea BOTAMENT 21 Classic este înlocuită cu 
emulsia de legătură BOTAMENT D 10. 
Atunci când aplicați pe straturi din șape pe bază de asfalt 
bituminos înnisipat, apa de mixare trebuie să fie îmbunătățită 
folosind BOTAMENT D 10. 
 
 

 
 
 
Aplicare 
 
 
 amestecati folosind apa curată și mixați cu grijă timp de 
3-5 minute cu un mixer cu rotatie mica (max. 400 rpm) până   
la obținerea unei paste omogene 
 amestecați scurt după timpul de maturare 
 întâi aplcați pe stratul suport un strat subțire de contact 
de BOTAMENT M 21 Classic folosind partea netedă a 
gletierei zimțate 
 apoi aplicați BOTAMENT M 21 Classic peste stratul 
proaspăt de contact cu partea zimțată a gletierei 
 presați ușor, peste stratul de adeziv, plăcile ceramice prin 
mișcări laterale 
 
 
 
Observații 
 
 
Atunci când se plachează, toate normele în vigoare trebuie 
respectate. 
 
Puteți vizualiza sau descărca fișele tehnice de siguranță 
accesând www.botament.com. 
 
Pentru rezultate optime se recomandă testarea produsului pe 
şantier, înainte de aplicare. 
 
La montarea plăcilor ceramice mari (în special pe suprafețe 
încălzite) și la lucrările pe suprafețe de exterior se recomandă 
utilizarea produsului BOTAMENT M 21 Classic în metoda 
combinată sau a unui strat de adeziv din gama noastră de 
produse. 
 
Atunci când fixați plăci de izolație trebuie avute în vedere 
normele actuale. 
 
În cazul în care stratul suport este făcut din materiale pe bază 
de gips, trebuie respectate instrucțiunile producătorului. 
 
BOTAMENT M 21 Classic este certificat ca un sistem 
împreună cu Membrana BOTAMENT pentru etanșare și 
decuplare. 
 
BOTAMENT M 21 Classic va fi amestecat numai cu aditivii 
și agregatele menționate în prezenta fișă tehnică. 
 
 
 
 
 
 
Notă: Informaţiile prevăzute de această fişă tehnică se bazează pe experienţa şi pe cele 
mai bune cunoştinţe ale noastre, fără a avea caracter obligatoriu. Toate instrucţiunile 
trebuie adaptate fiecărui 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 vânzări, în termenii şi 
condiţiile de livrare. Recomandările făcute de angajaţii noştri care se abat  de la aceste 
informaţii sunt  obligatorii pentru noi numai dacă au fost cconfirmate în scris. În orice caz, 
normele tehnice general acceptate trebuie respectate. 
Ediția GB-1207. Detalii tehnice suplimentare pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe 
site-ul nostru : www.botament.com. 
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