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BOTAMENT
BOTACT
R 73

Olej
na dlaždice
Flexibilní
tmel – C2 TE –
BOTAMENT® R 73 je speciální prostředek k povrchovému
ošetření neglazovaných vypalovaných cihelných, či keramických
dlaždic a pásků.
Použití oleje BOTAMENT® R 73 napomáhá k zachování
přirozených barev a konzervaci ploch.
Pravidelně ošetřované plochy prostředkem BOTAMENT® R 73
mají zvýšenou odolnost proti znečištění.

Technická data
Materiálová základna
Barva
Balení
Skladování

Vlastnosti
 pro nasákavé neglazované keramické dlaždice
 zintenzivňuje barvy
 působí vodoodpudivě a omezuje znečištění

Zpracování

Způsob použití
Spotřeba

Teplota vzduchu
a podkladu při zpracování

minerální olej
transparentní
1 l plastový kanystr
V chladu a suchu. V originálně
uzavřených obalech minimálně
12 měsíců.
neředěný
1 l vystačí na ~ 10 – 20 m2,
závisí na vlastnostech povrchu
a stupni znečištění
> +8°C

Ošetřované plochy musí být čisté a suché. Nanášení oleje
BOTAMENT® R 73 se provádí měkkým štětcem nebo
postřikem a po nanesení se nechá působit. V případě
potřeby aplikaci opakovat.

Důležitá upozornění
Dbejte pokynů v technických listech všech dalších produktů,
které jsou součástí systémových skladeb a mají souvislost
s použitou hmotou BOTAMENT® R 73.
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz
Tento výrobek může být nastaven pouze přísadami
uvedenými v tomto technickém listu.
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme provést
zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

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-1904. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.cz
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