
 
Wypełniacz do nawiercanych otworów  

BOTAMENT
®
 

MS 5 
 

 

� wysoka odporność na siarczany 
 
� wiąże bezskurczowo 
 
� niska lepkość 
 
� optymalne właściwości wypełniające 
 
� homogeniczna mieszanina 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® MS 5 służy do wypeł-
nienia pustych przestrzeni lub nawier-
conych otworów w murach, szczegól-
nie w połączeniu z izolacją poziomą 
BOTAMENT® MS 10. Wysoka odpor-
ność na siarczany jak również dobra 
penetracja rys > 0,5 mm oraz porów-
nywalnych pustek w murze dodatkowo 
zabezpiecza przed wzrostem zasole-
nia i zawilgocenia muru. 
 
Przygotowanie podło ża: 
 
Podłoże musi być czyste, nieprzemar-
znięte oraz nośne. Należy usunąć 
z niego oleje, tłuszcze i inne części 
zmniejszające przyczepność. Oczysz-
czenie pustych przestrzeni oraz na-
wierconych otworów można przepro-
wadzić przez przedmuchanie suchym, 
niezaolejonym sprężonym powietrzem. 
Suche podłoża należy, przed aplikacją 
materiału, zwilżyć. 

Obróbka: 
 
BOTAMENT® MS 5 rozrabia się ciągle 
mieszając, przy użyciu wolnoobroto-
wego mieszadła,  z czystą, zimną wo-
dą. Do rozrobienia opakowania 20 kg 
należy użyć ok. 7 l wody. Z 20 kg BO-
TAMENT® MS 5 uzyskuje się ok. 14 l 
zaczynu. Należy mieszać tak długo, aż 
powstanie jednorodna, płynna masa. 
Materiał należy obrabiać się w ciągu 
60 minut. Związany materiał nie może 
być ponownie mieszany i obrabiany, 
w przeciwnym razie nie zostanie osią-
gnięta końcowa wytrzymałość. 
 
Wypełnienie dużych pustek lub otwo-
rów przy zastosowaniu BOTAMENT® 
MS 5 można przeprowadzać bezci-
śnieniowo poprzez powolne wprowa-
dzenie materiału przy pomocy lejków o 
średnicy > 12 mm. W przypadku nie-
wielkich pustek lub pęknięć zalecamy 
wprowadzenie materiału metodą ni-
skociśnieniową (do około 10 bar). 
Iniekcję można prowadzić w odstę-
pach czasowych, w zależności od cha-
rakterystyki obiektu. Rozrobiony BO-
TAMENT® MS 5 należy utrzymywać 
w nieustannym ruchu. Można zapew-
nić to poprzez wolne mieszanie lub 
przepompowywanie. 
W przypadku wykonywania wtórnej 
izolacji poziomej przez nawiercane 
otwory, po wypełnieniu pustek w mu-
rze, można wypełnione otworzy na-
wiercić ponownie po upływie ok. 24 
godzin i przystąpić do wykonywania 
iniekcji przy zastosowaniu BOTA-
MENT® MS 10. 
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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Trzeba je do-
stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zasto-
sowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia na-
szych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie 
12/2008-PL-002. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. 

Baza materiałowa : 
mineralna 
 
Gęsto ść: 
ok. 0,9 kg/dm3 
 
Gęsto ść świeżej zaprawy: 
ok. 1,9 kg/dm3 
 
Optymalna ilo ść wody zarobowej:  
ok. 30 % 
 
Czas obróbki:  
ok. 60 minut 
 
Temperatura obróbki:  
od +5 °C do +30 °C  
 
Wytrzymało ść na zginanie: 
po 24 h  - ok. 2,8 N/mm2 
po 7 dniach - ok. 3,5 N/mm2 
 
Wytrzymało ść na ściskanie: 
po 24 h  - ok. 11 N/mm2 
po 7 dniach - ok. 30 N/mm2 
 
Odkształcenie obj ętościowe:  
brak (zgodnie z DIN 4227, cz. 5) 
 
Środki do czyszczenia:  
woda 

Wskazówki: 
 
Wszystkie wymienione parametry od-
noszą się do temperatury +23 °C 
i 50 % względnej wilgotności powie-
trza. Wyższa temperatura i niższa wil-
gotność powietrza przyspieszają, 
a niższa temperatura i wyższa wilgot-
ność powietrza opóźniają czas obróbki 
i przebieg wiązania. 
 
Należy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które są stosowane w połą-
czeniu z BOTAMENT® MS 5. 
 
Kartę bezpieczeństwa otrzymają Pań-
stwo na życzenie. 
 
Produkt ten należy stosować wyłącz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie 
technicznej. 
 
W celu osiągnięcia optymalnych pa-
rametrów technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie próby 
w specyficznych warunkach budowy. 

Zużycie:  
 
Zużycie materiału uzależnione jest od 
wielkości pustek i nawierconych otwo-
rów. Na litr wolnej przestrzeni wyma-
gane jest ok. 2 kg wymieszanego ma-
teriału. 
 
Opakowanie:  
 
20 kg - worki papierowe 
 
Przechowywanie:  
 
w suchym i chłodnym miejscu 
 
Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 
12 miesięcy. 


