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BOTAMENT® D15 nakkekrunt on kasutamiseks sise-
tingimustes, siledatele ja mitte imavatele aluspindadele
enne plaadiliimi ning krohvviimistluse paigaldamist. 

Omadused
sobib plaat-plaadile paigaldamisel
väga kiiresti kuivav
parandab naket
aluspinnale kanda pintsli või rulliga
püsiv
lahustivaba

Rakendusalad
Materjalide kruntimine:
glasuuritud ja glasuurimata plaatkatted
naturaalsed ja tehiskivi plaadid
tugevalt nakkunud, vees lahustumatud värvipinnad
õhukesekihiline vaibaliim
klaasjas betoonpind
immutatud OSB-plaadid ja puidust põrandaplaadid
valuasfaltiga tasanduskiht

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:
puhas ja jäävaba
stabiilne
puhas rasvast ja lahtistest osakestest.
Murenenud, pehmed või halvasti nakkunud aluspinna osad 
eelnevalt eemaldada. 

Tehnilised andmed

Kõik antud ajakulud on kehtivad standardsel atmosfäärirõhul, 
temperatuuril +23°C ja õhu relatiivsel niiskusel 50%.
Kõrgem temperatuur ja madalam niiskus kiirendavad ning 
madalam temperatuur ja kõrgem niiskus aeglustavad
protsessi ja kuivamist.
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BOTAMENT® D 15
Nakkekrunt

baasmaterjal polümeerdispersioon
värv türkiissinine
pakend 1 kg

5 kg
ladustamine vähemalt 12 kuud, 

suletud originaalpakendis 
jahedas ja külmakindlas 
ruumis

tihedus ~ 1.23 kg/dm³
kulu ~ 0.12 kg/m2

ooteaeg enne plaatide 
paigaldamist

~ 30 – 60 minutit

ooteaeg enne krohvviimistlust ~ 60 – 90 minutit
paigaldamise ja aluspinna tem-
peratuur

+ 5 °C kuni + 30 °C

puhastusvahend vesi

Paigaldamine
BOTAMENT® D15 kanda pinnale pintsli või nahast rulliga.
Nakkekrundi pind peab peale kuivamist olema
kriimustuskindel.
Aluspinnale kanda piisav kogus, et vältida õhumullide teket.
Enne pinnale kandmist BOTAMENT® D15 segada - 
krundis olevad terad kipuvad põhja sadestuma.

Olulised tähelepanekud
BOTAMENT® D15 ei tohi kasutada püsivalt niisketel
pindadel. 
BOTAMENT® D15-ga kaetavaid pindu kaitsta niiskuse eest. 
Keraamilistel katetel ja puitpindadel olevate naturaalsetele 
kiviplaatidel kasutada Botament kiiresti kuivavaid plaadiliime 
BOTAMENT®  M 10 Speed, M 24 või MULTISTONE®.
Puidust aluspindu, mis on eriti tundlikud niiskusele 
(näiteks parkett), kruntida BOTAMENT® R 20 või 
BOTAMENT® E 120. 
Ohutusandmeleht on saadaval www.botament.com ja 
www.langeproon.ee
Optimaalseimate tulemuste saavutamiseks on soovitav 
enne paigaldamist teostada proovitöö.

•
•

•

Märkus. Siin kajastatud informatsioon põhineb tehase kogemus-
tel ning parimatel teadmistel, kuid ei pruugi kõikides tingimustes 
kehtida. Kõik töövahendid peavad olema kohandatud vastavalt 
projektile, paigaldamise  eesmärkidele ja kohapealsetele tingi-
mustele. 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-1503. Täiendav tehniline informatsioon on leitav 
kodulehtedelt: www.botament.com ja www.langeproon.ee   
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