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Separační
prostředek
Flexibilní tmel
– C2 TE –
BOTAMENT® TF 02 je separační prostředek pro savé i nesavé
bednění ze dřeva, plastů i kovu.
BOTAMENT® TF 02 zabezpečuje optimální separaci bednění
od vytvrzeného betonu, zároveň přispívá k ochraně a ošetření
bednicích prvků.
Separační prostředek nijak neovlivňuje tuhnutí ani vytvrzení
betonu.

Technická data
Materiálová základna
Barva
Balení

Vlastnosti






optimální separace od bednění
k okamžitému použití
všestranně použitelný
zabraňuje korozi ocelových bednění
biologicky rozložitelný

Příprava podkladu
Bednění se musí nacházet v tomto stavu:
 čisté a suché
 zbavené nečistot jako např. zbytků betonu a koroze

Zpracování

Skladování

Hustota
Konzistence
Spotřeba
savé bednění
nesavé bednění
Bod vzplanutí

minerální olej s aditivy,
bez obsahu rozpouštědel
nažloutlá
10 l plastový kanystr
30 l plastový kanystr
200 l plastový sud
V chladu a suchu. V originálně
uzavřených obalech minimálně
12 měsíců.
~ 0,85 kg/dm3
tekutá
~ 0,15 – 0,30 l/m2
~ 0,10 – 0,15 l/m2
> 140°C

Teplota vzduchu
a podkladu při
zpracování

-5°C až +30°C

Čisticí prostředek

rozpouštědlo

 BOTAMENT® TF 02 nanášet rovnoměrně pomocí koštěte, houby, štětce nebo postřikovače
V případě déle trvajícího přerušení prací na bedněních již
ošetřených hmotou BOTAMENT® TF 02 (zejména ve vnějším prostředí), provést případné obnovení separační vrstvy.

Důležitá upozornění
BOTAMENT® TF 02 se nesmí ředit vodou.
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme provést
zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.
BOTAMENT® TF 02 nelze nastavit žádnými plnivy
a přísadami.

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou
však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití
a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci
našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od
údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém
případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a
nejnovější poznatky. Vydání CZ-1608. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických
listech na www.botament.cz
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