BOTAMENT® P 600
Speciální základní nátěr
Jednosložkový základní nátěr BOTAMENT® P 600 na bázi
umělé pryskyřice, který slouží k přípravě podkladních ploch
před aplikací silikonových tmelů BOTAMENT® CF 600,
SF 300 a S 5 SUPAX.

Technická data
Materiálová základna
Barva

1 sl. akrylát-silikon-kopolymer,
s obsahem rozpouštědla
transparentní

Vlastnosti
slouží ke zvýšení přilnavosti
do oblastí trvale zatěžovaných vodou
pro vnitřní i vnější použití
rychleschnoucí
k okamžitému použití

Balení

Skladování
Hustota

Oblasti použití
Vytváření kontaktního nátěru
na keramických dlaždicích
na nerezavějící oceli, eloxovaném hliníku a mědi
na mnoha tvrzených plastech
na minerálních podkladech

Spotřeba
Čas odvětrání
Teplota
vzduchu a podkladu
při zpracování
Čisticí prostředek

250 ml v hliníkové lahvičce
(4 ks v kartonu)
V chladu a suchu, nesmí zmrznout.
V originálně uzavřených obalech
minimálně 12 měsíců.
~ 0,9 kg/dm3
~ 80 – 200 ml/m2
(závisí na nasákavosti podkladu)
≥ 60 minut

+8°C až +30°C

PU – ředidlo

a na mnoha dalších podobných materiálech.

Příprava podkladu

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu
vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota
a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost
vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a odvětrání.

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:
suchý, čistý a bez námrazy
únosný
zbavený látek způsobujících separaci

Zpracování
dosažení čistých okrajů spár napomůže jejich přelepení
samolepicí zakrývací páskou
nátěr BOTAMENT® P 600 celoplošně nanést pomocí
štětečku na boky spár a nechat odvětrat

Důležitá upozornění
Pro ověření přídržnosti k příslušnému podkladu
doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách
přímo na dané stavbě.
Speciální základní nátěr BOTAMENT® P 600 je určený
výhradně pro odborné zpracovatelské firmy.
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

Poznámka: Údaje v tomto prospektu 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 prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně
potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1602. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.com
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