BOTAMENT® SB 78
Hüdroisolatsioonilint

BOTAMENT® SB 78 on elastne, mõlemalt poolt kangaga
lamineeritud, hüdroisolatsioonilint.
Kasutatakse kombineeritult BOTAMENT® komposiit
hüdroisolatsioonisüsteemidega või multifunktsionaalse
reaktiivse hüdroisolatsioonimastiksiga BOTAMENT® RD 2
The Green 1 Fast.
BOTAMENT® SB 78 on kasutamiseks sise- ja
välistingimustes.

Omadused
•
•
•
•
•
•

väga elastne
märgadele pindadele, rõdudele ja terassidele
rebimiskindel
kiirelt ja lihtsalt paigaldatav
väga hea stabiilsus vananemise vastu
väga hea keemiline vastupidavus

Kasutusalad
• Vuukide ning sise- ja välisnurkade hüdroisoleerimine.
Konstruktsiooni läbivad elemendid ja läbiviigud isoleerida
BOTAMENT® SB 78 läbiviigu kraelappidega.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:
• kuiv, puhas ja jäävaba
• stabiilne
• vaba rasvast, värvist, tsemendipiimast, eraldavatest
ainetest ja lahtistest osakestest
• sirge

Paigaldamine
Koos BOTAMENT® komposiitmaterjalist vedelmastiksitega ja BOTAMENT® RD 2 The Green 1`ga.

Tehnilised andmed
baasmaterjal

kahelt poolt kangaga
lamineeritud polüetüleen

värvus

helesinine

pakendamine

50 m rull
kraelapid:
120 x 120 mm
425 x 425 mm

ladustamine

jahedas ja kuivas

paksus

0,7 mm

laius

120 mm

kaal

44 g/m

deformatsioon piki teipi,
vastavalt standardile
EN ISO 527-3

kuni 25 %
kuni 50 %

0.30 N/mm
0.41 N/mm

veekindlus,
vastavalt standardile EN 1928

> 1,5 bar

vastupanu temperatuuri
kõikumisele

- 30 °C kuni + 90 °C

reaktsioon tulekahjule
vastavalt ehitusmaterjali klassile
EN 13501-1

E

Olulised märkused
BOTAMENT® SB 78 on sertifitseeritud ühtse süsteemina
koos BOTAMENT® DF 9, BOTAMENT® MD 1, BOTAMENT®
MD 28, BOTAMENT® RA 170, BOTAMENT® AE
rullmembraani ja BOTAMENT® RD 2 The Green 1-ga.

• BOTAMENT® SB 78 hüdroisolatsioonilint paigaldada koos
sobilike lisadega hüdroisolatsiooni esimesse kihti ning katta
teise hüdroisolatsioonikihiga.
• Koos BOTAMENT® AE rullmembraaniga
BOTAMENT® SB 78 hüdroisolatsioonilint paigaldada
koos sobilike lisadega BOTAMENT® M 21 Classic või
BOTAMENT® M 10 Speed liimseguga.
Deformatsioonivuugi lahendus vastavalt Botament
tüüplahendusele.
BOTAMENT® SB 78 hüdroisolatsioonilint paigaldada
ristülekatetega piki vuuki.

Märkus. Siin kajastatud informatsioon põhineb tehase
kogemustel ning parimatel teadmistel, kuid ei pruugi kõikides
tingimustes kehtida. Kõik töövahendid peavad olema kohandatud
vastavalt projektile, paigaldamise eesmärkidele ja kohapealsetele
tingimustele. Nendele eeltingimustele toetudes on antud
informatsioon usaldusväärne.
Täiendavad soovitused on firmaga seostatavad ainult siis, kui
need on avaldatud kirjalikus vormis. Töö käigus jälgida üldiseid
hea ehitustava reegleid.
Väljaanne GB-1309. Täiendav tehniline informatsioon on leitav
kodulehtedelt: www.botament.com ja www.langeproon.ee
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