BOTAMENT® RS
Okrajová páska
BOTAMENT® RS okrajová páska slouží k zamezení vzniku
zvukových mostů a potlačení pnutí mezi nivelačními
hmotami, tenkovrstvými lepicími tmely a navazujícími
stavebními konstrukcemi ve vnitřním i vnějším prostředí.
Páska je vhodná zejména pro použití při rekonstrukcích.

Technická data
Materiálová základna

PE pěna, netkaná textilie

Barva

modrá

Balení

20 m role
(5 rolí v kartonu)

Vlastnosti
 jednoduché a rychlé zpracování i v koutech
 samolepicí
 umožňuje přechod podlahy na stěnu bez zvukových
mostů
 pro potlačení přenosu pnutí
 elastická
 vhodná do vlhkých prostor
 vysoká odolnost proti rozkladu

Oblasti použití
Lepí se u paty stěn a prostupujících prvků k podlaze před
prováděním
 samonivelačních stěrkových hmot
 tenkých potěrů
 tenkých systémů podlahového topení

Skladování

Tloušťka
Výška
Spotřeba

V chladu a suchu. V originálně
uzavřených obalech
minimálně 12 měsíců.
5 mm
50 mm
dle účelu použití

Důležitá upozornění
Vzhledem k malé tloušťce pásky BOTAMENT® RS je
omezena možnost jejího využití při provádění konvenčních
potěrů ve smyslu DIN 18 560.

Příprava podkladu
Podklad se musí nacházet v tomto stavu:
 suchý, čistý a bez námrazy
 zbavený mastnoty, separačních prostředků a volných
částic

Zpracování
 sejmout ochrannou fólii ze samolepicí vrstvy a pečlivě
přilepit BOTAMENT® RS okrajovou pásku k podkladu
u paty stěn a prostupujících prvků, tak aby se na pásce
nevytvořily vrásky
 při vkládání do koutů ve stěnách naříznout pěnu
 při provádění nároží stěn proříznout část textilie na
podlaze

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-1201. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák

Strana 1 / 1

