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� bardzo gładka po-

wierzchnia 
 
� nanoszenie do 5 mm 

w jednym cyklu robo-
czym 

 
� opcjonalnie do Botazit 

Renovation FRP 
 
� reguluje wilgotno ść oraz 

klimat 
 
� nanoszenie r ęczne i ma-

szynowe 
 
� do wewn ątrz i na ze-

wnątrz 
 
� zapobiega powstawaniu 

pleśni 
 
� barwa: biała 
 
� Low Emission 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® RENOVATION FP jest 
otwartym na dyfuzję pary wodnej 
drobnoziarnistym tynkiem renowacyj-
nym do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków, jako gładź lub tynk 
strukturalny. W połączeniu z BOTA-
MENT® RENOVATION FRP służy do 
regulacji zawilgocenia starych i no-
wych budynków – bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych nakładów na 
osuszanie. 
 
� Wysoka odporność na czynniki 

zewnętrzne, takie jak woda rozbry-
zgowa lub opady deszczu 

� Krótki czas schnięcia 
� Otwarty na dyfuzję pary wodnej 
� Grubość warstwy 3-5 mm 
� Zredukowane zjawisko skurczu 
� Biały 
� Kolorowy lub szary na zamówienie 
 
 
Przygotowanie podło ża: 
 
Podłoże należy uszorstkowić, usunąć 
kurz, brud oraz powłoki malarskie. 
Dzień przed, jak również krótko przed 
przystąpieniem do prac, podłoże nale-
ży gruntownie zwilżyć wodą. 
 
Materiału nie należy nanosić na suche 
podłoże. 
 
Podło ża: 
 
� BOTAMENT® RENOVATION FRP   
� nośne tynki podkładowe, np. wa-

pienne i cementowo-wapienne 
 
Proporcje mieszania: 
 
Do wymieszania 25 kg opakowania 
należy użyć ok. 5,5 l wody. 

Obróbka: 
 
BOTAMENT® RENOVATION FP nale-
ży mieszać przy użyciu mieszadła, be-
toniarki wolnospadowej lub przeciw-
bieżnej. 
 
Czas mieszania powinien wynosić 
ok. 2-3 minuty. 
 
Czas obróbki wynosi ok. 30 minut i jest 
uzależniony od warunków otoczenia. 
 
Grubość warstwy: max 5 mm. 
 
Czas schnięcia, w zależności od wa-
runków otoczenia, wynosi ok. 2-4 go-
dzin. 
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Baza materiałowa:  
kombinacja cementu z mineralnymi 
materiałami wypełniającymi i dodat-
kami tworzyw sztucznych  
 
Uziarnienie: 
0-0,6 mm 
 
Wytrzymało ść na zginanie: 
≥ 2,5 N/mm2 
 
Porowato ść świeżej zaprawy: 
≥ 10% 
 
Wytrzymało ść na ściskanie: 
ok. 6 N/mm2 
 
Gęsto ść suchej zaprawy: 
ok. 1,5 kg/l 
 
Proporcje mieszaniny:  
25 kg BOTAMENT RENOVATION 
FRP 
ok. 5,5 l wody 
 
Czas mieszania:  
2-3 minuty 
 
Grubo ść warstwy:  
3-5 mm 
 
Czas obróbki:  
ok. 30 minut 
 
Przestój: 
ok. 2-4 h 
w zależności od warunków otoczenia 
 
Temperatura podło ża: 
od +5°C do +30°C 
 
Środki do czyszczenia:  
w świeżym stanie materiału: 
woda, 
 
po wyschnięciu: 
mechanicznie 
 

Uwaga:  Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jed-
nak zobowiązujące. Trzeba je do-stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szcze-
gólnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyż-
szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia na-szych pracowników odbiegają-
ce od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 07/2010-PL-007. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. 

Wskazówki: 
 
Wszystkie wymienione parametry od-
noszą się do temperatury +23°C i 50% 
względnej wilgotności powietrza. Wyż-
sza temperatura i niższa wilgotność 
powietrza przyspieszają, a niższa 
temperatura i wyższa wilgotność po-
wietrza opóźniają przebieg wiązania i 
twardnienia. 
 
Należy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z BOTAMENT® RENOVATION 
FP. 
 
Kartę bezpieczeństwa otrzymają Pań-
stwo na życzenie. 
 
Produkt należy stosować wyłącznie 
z dodatkami wymienionymi w karcie 
technicznej. 
 
W trakcie wiązania i twardnienia tynk 
należy chronić przed mrozem. 
 
Produkt nie zastępuje hydroizolcji. 
 
Pojawiające się wykwity solne należy 
w razie potrzeby usunąć za pomocą 
szczotki. 
 
 
Zużycie: 
 
Przy grubości warstwy 3 mm ok. 
200 m2/t. Z jednego opakowania BO-
TAMENT® RENOVATION FP wymie-
szanego z 5,5 l wody uzyskuje się ok. 
17 l świeżej zaprawy. 
 
Opakowanie: 
 
25 kg - worek papierowy  
 
 
Przechowywanie:  
 
W suchym miejscu, o ile to możliwe na 
paletach drewnianych, chronić przed 
wilgocią. 
 
Czas przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 
12 miesięcy. 


