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 Randament foarte ridicat 
 

 Consistență fluidă 
 

 Flexibil 
 

 Pentru o placare fără cavitați 
 

 Pentru suprafețe încălzite, 
balcoane și terase 
 

 Cu întărire rapidă 
 

 Circulabil și rostuibil în 
scurt timp 
 

 Pentru majoritatea 
straturilor suport 
 

 Recomandat la interior și 
exterior 
 

 Ideal pentru zone cu 

încărcări mecanice ridicate 

BOTAMENT®  

 

    M 29

Caracteristici și utilizare: 
 
BOTAMENT M29 este special 
conceput pentru a fi folosit în zonele cu
 încărcări mecanice substanțiale. 
Capacitatea de curgere și 
consistența variabilă a 
mortarului în pat fluid facilitează o 
pozare foarte economică a acoperirilor 
ceramice. BOTAMENT M 29 este 
ideal pentru a fi utilizat la balcoane și 
terase. Elimină aproape în totalitate 
cavitățile de sub placa ceramică 
reducănd semnificativ riscul distrugerii
 acestora datorită înghețului sau a 
unei încărcări mecanice mari. 
 
Adezivul flexibil în pat fluid substituie 
procedeul costisitor de placare în pat 
dublu (floating/buttering) conform 
standardului DIN 18157. 
Mai mult decât atât, BOTAMENT M 
29 este foarte eficient și sigur pentru 
a fi utilizat în fabrici, depozite, zone 
intens circulate, showroom-uri auto. 
Folosind BOTAMENT M 29 plăcile 
pozate pot fi supuse rapid circulației 
și încărcărilor scurtând astfel timpul de 
așteptare. 
 
BOTAMENT M 29 este recomandat
 și pentru suprafețele cu încălzire 
în pardoseală. Adezivul în pat fluid 
realizează o aderență deosebită între 
gresia fină porțelanată, piatra naturală, 
aparentă, cotto sau clinker cu 
suprafața suport.    
 
Poate fi utilizat pe suprafețe existente 
de beton, șape de ciment cât și pe alte 
placări mai vechi. 
În cazul șapelor din mastic asfaltic cu 
ardezie (GE 10, GE 15) și a plăcilor pe 
bază de ipsos aplicarea este permisă 
doar la interior. 
 
 
Pregătirea stratului suport: 
 
Stratul suport trebuie să fie uscat, 
stabil, portant și să nu prezinte urme 
de agenți de separare, grăsimi, vopsea 
sau particule libere ce ar putea 
împiedica aderența.  
 
În conformitate cu DIN 18202 
toleranțele de planeitate ale 
pardoselilor suport pot fi corectate, în 
funcție de adâncimea cavităților din 
stratul suport cu BOTAMENT M 
52 Duo, BOTAMENT M 49, 
BOTAMENT M 50 sau BOTAMENT 
M 51. Pentru diferențele și cavitățile 
mai mari se pot 

folosi și mortarele de egalizare 
BOTAMENT M 90 și BOTAMENT M 
100.  
Suprafețele din beton  sau  beton 
prefabricat trebuie sa aibă minim 6 luni 
de la turnare. Această perioadă se 
poate reduce la numai 3 luni în cazul 
în care o treime din apa folosită în 
amestec este înlocuită cu dispersia 
polimerică BOTAMENT D 10. 
Procedura poate fi aplicată și atunci 
când stratul suport este realizat din 
mastic asfaltic. 
 
Înainte de a începe placarea pe o 
suprafașă din masă de șpaclu pe bază 
de ipsos, șape de ciment sau anhidrite 
un test de umiditate trebuie efectuat 
folosind higrometrul cu carbon. 
Umiditatea remanentă la șapele de 
ciment nu trebuie să depășească 2% 
iar pentru pardoselile încălzite 
valoarea este de maxim 1,8%, în timp 
ce pentru șapele de anhidrit trebuie să 
corespundă unei valori de 0,5% 
respectiv 0,3% la cele încalzite. 
 
Suprafețele foarte absorbante precum 
șapele anhidrite trebuiesc amorsate cu 
BOTAMENT D 11 înaintea placării. 
Timpii specifici necesari pentru 
uscare trebiuesc respectați. La 
șapele de 
ciment BOTAMENT D 11 trebuie diluat
 în raport de 1:1 cu apă înainte 
de aplicare. Șapele anhidrite 
trebuiesc șlefuite până la realizarea 
unei suprafețe stabile, aspirate și 
apoi amorsate cu BOTAMENT D 11 
nediluat. Tot nediluat se aplică și 
pe stratul suport cu conținut de ipsos. 
 
La placarea pe un strat existent de 
plăci ceramice este important să 
realizăm un strat de contact folosind 
BOTAMENT M 29 cu 24 de ore 
înainte. Și în acest caz 1/3 din apa 
folosită la amestec trebuie înlocuită cu
 BOTAMENT D 10. O alternativă 
pentru suprafețele interioare 
nesupuse la umezeală excesivă este
 și folosirea amorsei de aderență 
BOTAMENT D 15. 
 
Suprafețele și structurile metalice 
trebuiesc tratate cu BOTAMENT E 
120 peste care se folosește nisip 
cuarțos. 
 
Pentru șapele de ciment sau anhidrite 
cu sisteme de încălzire placarea se va 
face conform normei DIN 4725. 
 
 
 



  

 
Adeziv flexibil în pat fluid 
 

 

 

 

BOTAMENT
®
 SYSTEMBAUSTOFFE GmbH & Co. KG 

Am Kruppwald 1· D-46238 Bottrop 
Tel. +49 (0) 20 41 / 10 19-0 · Fax +49 (0) 20 41 / 26 24 13 

www.botament.de · info@botament.de 

 
Compuși: 

Cimenturi speciale, compuși minerali 
și aditivi. 
 
Densitate: 

aprox. 1,7kg/dm
3
 

 
Valoare PH: 

aprox. 11 
 
Procent optim de amestec 
(apă/pulbere): 

aprox. 30% 
 
Raport amestec: 

25kg BOTACT M 21: aprox. 7,5 litri 
apă 
 
Timp de maturare: 

5 minute 
 
Grosimea maximă a stratului: 

20mm 
 
Timp deschis: 

aprox. 30 minute 
 
Lucrabilitate: 

aprox. 60 minute 
  
Circulabil: 

după 6 ore 
 
Rostuire: 

după 6 ore 
 
Încărcări mecanice: 

după 24 ore 
 
Temperatura pentru aplicare: 

de la +5
o
C la +30

o
C 

 
Agenți de curățare: 

apă când materialul este încă 
proaspăt 
 
după uscare cu agenți de înlăturare a 
cimentului  
 

 

 

Timpii de lucru sunt stabiliți pentru o 

10mm  = ca. 3,8kg/m
2
 

 
În cazul aplicării în pat mediu 
consumul este de proximativ 4,8kg/m

2
 

 
 
Ambalare: 
 

 25kg  sac de hârtie 
 
 
Depozitare: 
 

 loc rece și uscat 
minim 12 luni în ambalajul 
original, nedesfăcut. 
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Aplicare: 

 

BOTAMENT M 29 se adaugă într-un 

vas cu apă rece și se amestecă 

continuu folosind un mixer cu viteză

temperatură de +23
o
C și o umiditate 

relativă a aerului de 50%. 
Temperaturile ridicate și umiditatea 
redusă vor accelera timpii de lucru și 
de priză pe când temperaturile scăzute 
și umiditatea crescută îi vor întărzia. 
 
Fișe tehnice ale celorlalte produse 
recomandate în combinație cu 
BOTAMENT M 29 trebuiesc 
consultate. Produsul poate fi folosit 
în amestec numai cu aditivii și 
agregatele ce au fost menționate în 
această fișă. 
 
Fișa de siguranță a produsului este 
disponibilă la cerere. 
 
Pentru obținerea unui rezultat obtim 
recomandăm realizarea unui test 
mostră înainte de începerea aplicării. 
 
Produsul conține ciment. Se va evita 
contactul direct cu ochii și pielea. În 
cazul în care s-a produs accidental 
contact cu ochii, aceștia se vor spăla 
imediat cu apă rece și se va consulta 
doctorul. Nu prezintă nici un fel de 
pericol ecologic și nu este toxic în 
stare întărită. 
 
 
 
Consum de material: 
 
În funcție de planeitatea stratului 
suport la folosirea unei mistrii dințate 
de: 

 redusă până la obținerea unui 

conținut păstos și omogen. Sunt 

necesari aproximativ 7,5 litri de apă 

pentru a realiza 

amestecul unui sac de 25kg. După un 

interval de maturare de 5 minute se 

mai efectuează un amestec scurt. 

BOTAMENT M 29 poate fi aplicat 

într-un interval de 60 de minute de

 la 

preparare. Nu este permisă 

reamestecarea sau procesarea 

acestuia după începutul de priză 

aceasta putând conduce la o 

diminuare a rezistenței finale. 

 

BOTAMENT M 29 poate fi turnat 

direct din recipientrul de mixare pe 

suprafața de lucru. 

Pentru început se va aplica un strat 

subțire de contact pe suprafața suport 

folosind partea netedă a mistriei. Apoi 

materialul este aplicat cu ajutorul 

mistriei dințate realizîndu-se astfel un 

pat fluid de mortar cu o grosime de 

minim 10mm. Plăcile ceramice se 

înglobează în mortarul proaspăt printr-

o apăsare ușoară corectându-se până 

la obținerea poziției dorite. 

Timpul de poză pentru BOTAMENT M 

29 este de 30 de minute. 

 

Placarea pe șapele de ciment sau 

anhidrite ce înglobează sisteme de 

încălzire cu apă se va face conform 

normei DIN 4725. 

 

Pe stratul suport din mastic asfaltic, 

placarea cu BOTAMENT M 29 

se realizează într-un strat de maxim 

5mm (folosind mistria dințată de 

10mm). 

 

BOTAMENT M 29 poate fi utilizat la 

o temperatură de minim +5oC.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandări: 

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-1112. Detalii 
suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe site-ul nostru : www.botament.com. 


