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Baza  materialului rasina bicomponenta pe 
baza de silicati 

  
Culoare Bej 

Ambalare 1,8 kg unitate (cutie) 
(cand e mixat) 

 

3 x 200 ml component A 
(transparent) 

3 x 400 ml component B 
(Maroniu) 

+ 2 recipiente goale 
Depozitare in spatii racoroase, ferite de 

inghet si uscate. 6 luni in 
ambalajul original. 
 

a se proteja de lumina soarelui 
şi a nu se expune la 
temperaturi mai mari de 40 °C 

Densitate ~ 0.93 kg/ dm³ 
Raport de amestec 1 (A): 2 (B) 

Consum in functie de marimea si 

adancimea fisurii 
Timp de lucru 

la o temperatura a substratului 

si a materialului  de +20 °C 

 
la o temperatura a substratului 

si a materialului  de +10 °C 

 
~ 12 minute 

 

 
~ 15 minute 

Circulabil/se poate aplica 
peste 

dupa ~ 1 hour 

  
Temperatura la aplicare si a 
substratului 

+ 2 °C pana la + 30 °C 

  
Agent de curatare diluant 
 

 

 

BOTAMENT® R 70 
 

Rasina de turnare bicomponenta 
 
 
 
 

BOTAMENT® R 70 este o rășină pe baza de silicati, fără 
solvenți pentru a umple fisuri și rosturi în zonele de interior si 
exterior. 

Date Tehnice 

 

 
Proprietati 

 
   Reparare solida a fisurilor din pardoseala 
   Anchorele de fisuri nu mai sunt necesare 
    Intarire rapida 
   Emisii foarte reduse 
   Inodor 

   Se poate amesteca si cantitati mai mici 
 

 
 

Domenii de utilizare 
 

 
  Umplerea fisurilor> 0,2 mm și a rosturilor în suprafete de 

construcții minerale 

  Lipirea și încorporarea de benzi și profile 

 
 
 
 
 
 
 

Pregatirea stratului suport 
 

 
Stratul suport trebuie sa fie: 

 

 
   uscat, curat si neinghetat 
   stabil 
   fara grasimi, vopsea, agenti de separare sau 

praf. 

 
 

Daca este necesar, fisurile se for curata cu aer comprimat 
sau un aspirator industrial 

 
Toți timpii indicați se referă la condițiile ambientale standard 
de + 23 °C și 50 % umiditate relativa 
Temperaturile crescute accelerează, în vreme ce 
temperaturile scăzute prelungesc timpul de prelucrare și 
procesul de întărire. 
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BOTAMENT® R 70 
 

Rasina de turnare bicomponenta 
 

 
 
 

Aplicare Sfaturi importante 

 
 
   adaugati componentul A peste componentul B si 

inchideti recipientul 
   agitati recipientul pentru 20 de secunde (pana cand 

culoare este uniforma) 
   taiati varful capacului in functie de marimea fisuri ce 

urmeaza a fi reparata. Turnati rasina gata mixata in fisura 

 
   Fisurile fine se largesc prin sanfrenare pentru a permite 

umplerea lor 

Cantitati mici de BOTAMENT® R 70 pot fi amestecate intr-un 
recipient curat. Raportul de amestec specificat in aceasta fisa 
tehnica trebuie respectat. 

Inaintea contactului cu metale sau polimeri se recomanda 
efectuarea unor teste premergatoare aplicatiei propriu-zise. 
Metale usoare pot fi corodate de BOTAMENT® R 70. 
 
Pentru a evita diferenţe de înălţime între zone separate de 
sapa, recomandăm utilizarea de ancore pentru fisuri sau 
măsuri alternative similare. 
 
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. 

 

 
Pentru a asigura o aderenta buna a substratului cu materialele 
ce urmeaza a fi aplicate ulterior(sapa autonivelanta, adeziv 
ceramica) pe suprafata de BOTAMENT® R 70 se presara nisip 
de cuartz (0.5 – 1.2 mm), excesul de nisip se curata dupa 
intarirea rasinei. 

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1503. Detalii suplimentare tehnice pot fi gasite in fisele tehnice disponibile pe 

site-ul nostru : www.botament.com. 
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