
 

BOTAMENT RA 170      

~ 54 m/ mm dry layer 
thickness 

≥ 12 hours 

≥ 12 hours 
 

 
 
 
BOTAMENT RA 170 este un sigilant composit folosit sub 
placare la interior si exterior.      
BOTAMENT RA 170 A fost dezvoltat special pentru 
hidroizolarea piscinelor si a suprafetelor cu incarcare mare 
de apa si a suprafetelor cu expunere chimica. De exemplu:
Industria alimentara sau in fabrici de curatare chimica 

Mai mult de atat BOTAMENT RA 170 poate fi aplicat ca
strat de protectie al pardoselilor din garaje sau subsoluri.
   
 

 
Pentru sigilarea de:
 
 beton, beton celular si beton poros 
 zidarie
 sape de ciment  
 tencuiala de categoria CS II, CS III and CS IV în 
conformitate cu EN 998 (rezistenta la compresiune ≥ 2,5 N / 
mm²)
 BOTAMENT BP placi de constructie
 placi de fibrociment 
 

In cazul aplicarii BOTAMENT RA 170 pe asfalt, vă rugăm să
contactați departamentul nostru tehnic.
 

 fisurile din suprafata trebuie reparate cu BOTAMENT A
 60 or BOTAMENT R 70 rasina de turnare   

  substraturile minarele trebuie amorsate cu 
BOTAMENTE 120
aplicati un strat de legatura cu BOTAMENT E 120 si 
nisipuscat cu o granulatie de 0.1-  0.3 mm la un raport de 
amestec 1 : 1 prin frecarea substratului cu material in 
zonele poroase si cu gauri

 slefuiti substratul de oțel în primul rând
      (asigurati o protectie impotriva coroziunii) 
 

Date tehnice

Daca suprafata ce urmeaza a fi amorsata cu BOTAMENT E 
120 nu poate fi lucrata in maxim 24 de ore de la aplicare, 
peste amorsa proaspat aplicata, se va imprastia nisip de cuart
la o granulatie de  0.1- 0.3 mm pe toata suprafata amorsata.
 
 

+ 10° C pana la + 30° C 

Toate duratele menţionate se referă la temperatura aerului 
de 20° C şi 50 % umiditate relativă. 
Temperaturile ridicate şi umiditatea scăzută accelerează, 
în timp ce temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată 
întârzie timpul de procesare şi întărire. 

Sigilant pe baza de rasina reactiva 2c

 nivelati substratul
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             3 kg componentul intaritor (B) 

Proprietati
 
 Foarte flexibil
 Punte de legatura la fisuri
   Rezistenta chimica foarte mare
   Pentru zonele cu stres mecanic Pentru 
substraturi din otel 
 
 
Domenii de utilizare

Pregatirea stratului suport
 
Stratul suport trebuie sa fie:
 
 uscat, curat,si neinghetat 
 stabil 
 fara grasimi, vopsea, lapte de ciment, agenti de 
separare, rugina and sau substrat instabil 

Se vor mai respecta si urmatoarele:

  
Agent de curatare                            diluant

Timpul de aplicare intre 
ultimul strat si
aplicarea ceramica 
Circulabil dupa ~ 12 ore 
Incarcare maxima                            dupa ~ 7 zile 
  
Temperatura la aplicare si 
a substratului

Intervalul de timp intre
aplicari succesive

Consum  
ca sigilant composit ~ 1.1 kg/ m²/ mm 
ca strat de protectie       ~ 0.6- 1.2 kg/ m²
 

 mult 12 luni in ambalajul  
Densitate 1.1 kg/dm³ 
Valoare sd- 
 
Viscozitate ~ 3500 mPa·s 
  
Raport de amestec 2 (A): 1 (B) 
Timp de prelucrare                            ~ 20 de minute 
  

Depozitare într-un spatiu rece, 
uscat şi ferit de îngheţ  cel

  Ambalare                                            unitate de 9 kg
         6 kg componentul baza (A) 

  Culoare                                                      gri         

  Baza materialului                      rasina poliuretanica               
                                                    bicomponenta 

(in functie de conditiile 
substratului)



 

BOTAMENT RA 170      

 
 
 

 
 
 

 

Sigilant pe baza de rasina reactiva 2c

 

 

Puteţi vizualiza sau descărca fişa tehnică de siguranţă la adresa 
www.botament.com. 

 

Pentru a obţine rezultate optime, recomandăm efectuarea 
unui eşantion de testare specific locaţiei înainte de utilizare. 

 
 
 

 

BOTAMENT RA 170 trebuie amestecat doar 
cuagregatele menţionate în această fisa tehnica. 

Cand produsul BOTAMENT RA 170  a fost aplicat în 
exterior (radiaţii UV), produsul se poate decolora în timp. 
Totuşi, acest lucru nu afectează funcţionalitatea sa. In 
cazuri izolate, rotile de la masina pot provoca decolorarea 
pesuprafața stratului de protecție.

BOTAMENT RA 170 a fost dezvoltat exclusiv pentru 
uz comercial

Persoanele cu piele sensibilă pot experimenta reacţii cutanate 
alergice atunci când procesează materiale din răşină reactivă.  
Pentru a evita orice contact cu pielea, trebuie purtată 
îmbrăcăminte adecvată protectoare pentru piele în timpul 
aplicării. 
În timpul procesării BOTAMENT®  RA 170,  locul trebuie bine 
aerisit şi ventilat. 

BOTAMENT RA 170 nu este recomandat la sigilare 
impotriva presiunii apei negative  
 
Cu scopul de a intalni cerintele proiectului cu datele tehnice
a produsului BOTAMENT® TK 150 cu privire la incarcare 
mecanica, chimica si termica, va rugam sa contactati 
departamentul tehnic.
 

Sfaturi importante Aplicare

The mixing ratio specified by the factory must be adhered to. 
 

   pentru a evita erorile de amestecare, turnaţi 
BOTAMENT®  RA 170 după amestecare într-un 
recipient  curat (curăţaţi recipientul) şi amestecaţi
din nou 

    adăugaţi componentul B la componentul A şi amestecaţi-
le împreună cu un mixer rotativ lent timp de cel puţin 3 
minute 

 

 

   aplicaţi al doilea strat de BOTAMENT®  RA 170 pe primul     
      strat uscat cu o rolă din piele de oaie cu părul scurt sau un  
      freton

Inainte de placare ceramica, peste BOTAMENT RA 170 se 
presara nisip de cuartz (0.6  – 1.2 mm) pe materialul neintarit.
excesul de nisip se curata dupa intarirea rasinii. 
Placarea ceramica va fi executata folosind 

Silgilarea facuta cu BOTAMENT RA 170 se va face in cel 
putin doua straturi
 

Grosimea stratului trebuie sa fie de cel putin 1.0 mm 
(corespunde la o grosime de 1.1 mm strat umed)

Rosturi, colturi interioare si exterioare precum si 
strapungerile, vor fi acoperite cu BOTAMENT SB 78 
banda de etansare si accesorii in primul strat si se va acoperi
cu al doilea strat de sigilare 

      Pentru sigilarea suprafetelor inclinate si peverticala 
BOTAMENT® RA 170 va fi ajustat intr-o consistenta stabila 
adaugand  ~ 3- 5 % of TX 19 Agent Tixotropic

BOTAMENT RA 170 ca strat de protectie: 

 turnati materialul din galeata gata mixat pe substrat, 
      aplicati materialul cu un freton sau un squeegee. 
      Stratul proaspat se va dezaera cu rola cu tepi pentru 
      a elimina aerul din material.
   aplicaţi al doilea strat de BOTAMENT®  RA 170 pe primul     
      strat uscat cu o rolă din par de oaie cu părul scurt

                                                                                
BOTAMENT EF 500 EK 500, MULTISTONE sau BOTAMENT

TK 150

BOTAMENT RA 170 pana la omogenizare. 

 
Umezeala reziduală a substraturilor pe bază de ciment nu 
trebuie să depăşească 4%. Substraturile de beton trebuie să 
fie vechi de cel puţin 28 de zile. Rezistenţa la întindere a 
adezivului din substraturi trebuie să fie de cel puţin 1,5 N/mm²
BOTAMENT RA 170 trebuie protejat împotriva umezelii 
în timpul întăririi
BOTAMENT RA 170 trebuie amestecat în recipient 
complet dacă este posibil. Evitaţi umezeala pe partea 
din spate.  

Pagina 2

Stratul de protectie facut cu BOTAMENT RA 170 se va 
face in cel putin doua straturi
Pentru a obtine o suprafata antiderapanta se va introduce
10- 20 % nisip uscat (granulatie 0.1 – 0.3 mm) la al doilea 
strat de protectie. Acesta va fi amestecat impreuna cu 

MC-Bauchemie. Comuna Darmanesti nr.1420 CP 137185 Judetul Dambovita, Romania

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 1507. Detalii suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe 

site-ul nostru : www.botament.com. 

BOTAMENT RA 170 ca sigilant compozit: 
 
 turnati materialul din galeata gata mixat pe substrat, 
aplicati materialul cu un freton sau un squeegee. Stratul 
proaspat se va dezaera cu rola cu tepi pentru a elimina aerul 
din material

http://www.botament.de/

