® M®21
BOTAMENT
BOTACT
ZF 77

Hydrofobní
přísada
do –
malt a betonů
Flexibilní tmel
– C2 TE
BOTAMENT® ZF 77 je tekutá hydrofobizující přísada do
betonu, cementové a vápenocementové omítky.
BOTAMENT® ZF 77 omezuje pronikání vody i škodlivých
substancí a díky tomu je zvláště vhodná pro výrobu
stavebních prvků, které jsou vystaveny trvalému zatížení
povětrností. Pomocí výrobku BOTAMENT® ZF 77 se malty
a betony stávají plastičtější, což také přispívá k jejich lepší
zpracovatelnosti.
Přidání prostředku BOTAMENT® ZF 77 omezuje náchylnost
malt k rozmíšení a snižuje možnost vzniku pískových hnízd.

Technická data
Materiálová základna

emulze na disperzní bázi

Barva

bílá

Balení

5 l plastový kanystr

Skladování

Nesmí zmrznout, v chladu.
V originálně uzavřených obalech
minimálně 12 měsíců.

Vlastnosti

Hustota
Konzistence

~ 1,01 kg/dm3
tekutá

 výrazně snižuje výskyt výkvětů
 zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost proti rozmrazovacím
solím
 plastifikuje betony a malty
 neobsahuje chloridy

Spotřeba
(na kg pojiva)

~ 0,01 – 0,02 l

Zpracování
 BOTAMENT® ZF 77 přidávat do záměsové vody.
Množství záměsové vody je nutné ponížit o dodaný podíl
přísady.

Teplotní odolnost
Teplota vzduchu
a podkladu při
zpracování
Čisticí prostředek
(za čerstva)

+5°C až +30°C
-5°C až +30°C

voda

Důležitá upozornění
BOTAMENT® ZF 77 se nesmí přidávat do suché směsi.
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme provést
zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.
BOTAMENT® ZF 77 lze nastavit pouze přísadami uvedenými
v tomto technickém listu.

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-1808. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.com
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