
Giluminis 
gruntas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® D  11  išlygina 
skirtingo  intensyvumo 
įgeriamumą. BOTAMENT® D 
11 padengtas pagrindas  yra 
puiki  sukibimo  bazė  plytelių 
klijams,  sienų,  grindų 
glaistams, tinkui ar dažams.

BOTAMENT® D  11 
naudojamas  ant  tokių 
mineralinių  pagrindų,  kaip 
betonas,  akytas  betonas, 
besiūlės monolitinės grindys, 
cementinis,  kalkinis, 
cementinis  -  kalkinis  ir 
gipsinis  tinkas,  pluoštinės 
cemento  plokštės,  mūras, 
gipso  kartonas,  medžio 
plaušo,  drožlių  ir  pan. 
plokštės.

Gipsiniai  pagrindai  ir 
anhidrito  besiūlės 
monolitinės  grindys,  prieš 
klijuojant  plyteles 
cementiniais  klijais,  turi  būti 
gruntuojami  BOTAMENT® D 
11.  Tuo  užkertamas  kelias 
etringito  susidarymui. 
Klijuojant  plyteles 
plonasluoksniais  klijais  ant 
gipso  kartono  plokščių 
sausose  patalpose,  jos 
neprivalo  būti  gruntuojamos. 
Tik  gipsiniu  glaistu 
užglaistytos  sandūros  vieną 
kartą  gruntuojamos 
BOTAMENT® D 11.

Gruntavimas BOTAMENT® D 
11  atitinka  federacijos  gipso 
plokščių  pramonės 
susivienyjimo  direktyvas  ir 
DIN 18157,  T.  1  (Keraminių 
dangų  įrengimas 
plonasluoksniais klijais).

Pagrindo paruošimas:

Paviršius  turi  būti  įgeriantis, 
švarus, pakankamo tvirtumo, 

neįšalęs,  be  riebalų,  dažų, 
skiriančiųjų  priemonių  ar 
palaidų  dalelių.  Plytelių 
klijavimui  gipsinis  tinkas 
nelyginamas ir nenutrinamas.

Prieš  gruntavimą  anhidrito 
besiūlės  monolitinės  grindys 
šlifuojamos  iki  pakankamo 
tvirtumo paviršiaus. Jų likutinė 
drėgmė neturi viršyti 0,5 %, o 
gipsinių  -  1%.  Stipriai 
įgeriantis  mineralinis 
pagrindas  (pvz.  betonas, 
cementinės  besiūlės 
monolitinės  grindys,  kalkinis 
cementinis  tinkas,  silikatiniai 
blokeliai,  akytas  betonas) 
gruntuojamas  2  kartus 
BOTAMENT® D 11, praskiestu 
santykiu  1  :  1  vandeniu. 
Kadangi  BOTAMENT® D  11 
greitai  džiūva,  jau  po  ~1 
valandos  galima  atlikti 
sekančius darbus, pvz. klijuoti 
plyteles.

Gipsiniai  pagrindai,  anhidrito, 
lieto asfalto, medžio – akmens 
ir  su  senų  klijų  likučiais 
besiūlės  monolitinės  grindys 
gruntuojamos  2  kartus 
neskiestu BOTAMENT® D 
11.  Šiuo  atveju  gruntas  turi 
džiūti apie 24 val.

BOTAMENT® D  11 
dengiamas  teptuku, 
natūralaus  plauko  voleliu, 
šepečiu  arba  purškiamas. 
Geriausias  pagrindo 
paruošimas  pasiekiamas 
dengiant  dažymo  būdu. 
Išdžiuvęs  gruntas  turi  būti 
atsparus  krapštymui. 
Dengiama  tiek  medžiagos, 
kad  nesusidarytų  blizganti 
plėvelė.

BOTAMENT® D  11  negalima 
naudoti žemesnėje nei +5 °C 
temperatūroje.
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STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

• prieš plytelių klijavimą

• visiems mineraliniams 
įgeriantiems pagrindams

• pagerina sukibimą

• paruoštas naudojimui

• be tirpiklių

• sumažina įgeriamumą

• vidaus ir lauko darbams

• silpnas kvapas

• atskiriems paviršiams 
skiedžiamas vandeniu

• greitai džiūva



Giluminis gruntas
 Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra  prie +23 
°C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. 
Aukštesnė  temperatūra  ir  mažesnis 
oro  drėgnumas  pagreitina,  o 
žemesnė temperatūra ir didesnis oro 
drėgnumas  sulėtina  džiuvimo 
procesą.

Nemineralinį  pagrindą,  pvz.  akrilą, 
reikia apdengti.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su 
BOTAMENT® D  11naudojamų 
medžiagų aprašymus.

Užsakius  pateiksime  saugos 
duomenų lapus.

Šią  medžiagą  galima maišyti  tik  su 
šiame aprašyme nurodytais priedais 
ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių  rezultatų  pasiekimui 
rekomenduojame  medžiagą 
išbandyti  statybinės  aikštelės 
sąlygomis.

Sąnaudos:

~150 ml/m² vienam sluoksniui

Tiekimo forma:

    1 l plastikinis butelis
    5 l plastikinis kanistras
  10 l plastikinis kanistras
200 l statinė

Sandėliavimas:

sausoje  vietoje,  teigiamoje 
temperatūroje.

Galiojimo  laikas  –  mažiausiai  9 
mėnesiai  originalioje  uždarytoje 
pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI 
MIŠINIAI“

www.botament.lt

Bazinė medžiaga:
sintetinė dispersija

Spalva:
raudona

Rūgštingumas:
pH 8

Tankis:
~1 kg/litrui

Darbo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C

Džiuvimo laikas tarp sluoksnių:
~30 minučių

Džiuvimo laikas prieš plytelių 
klijavimą:
~1 valanda,

~24 valandos kalcio sulfato 
rišančiosioms medžiagoms

Atsparumas lietui:
po ~1 valandos

Valymo priemonės:
šviežiam – vanduo,
sukietėjusiam - tirpiklis
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