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BOTAMENT D 11 

Giluminis gruntas 
 
 

 

BOTAMENT D 11 yra giluminis gruntas prieš plytelių klijavimą, 
glaistymą ar dažymą, vidaus ir lauko darbams. 

 
 

Savybės 

❖ Galima skiesti santykiu 1:1 
❖ Greitai džiūsta 
❖ Pagerina sukibimą 
❖ Gali būti dengiamas teptuku arba voleliu 
❖ Sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą 
❖ Suriša dulkes 
❖ Be skiediklių pagal TRGS 610 

 
 

Panaudojimo sritys 

Gruntuoti 
 
❖ betoną, lengvą betoną ir akytą betoną 
❖ mūrą 
❖ cementines ir monolitines grindis 
❖ gipso kartono plokštes 
❖ pluoštines cemento plokštes 
❖ cementinius kalkinius tinkus 
❖ gipsinius tinkus 

 
 

Pagrindo paruošimas 

Pagrindas turi atitikti šias sąlygas 
 
❖ įgeriantis, švarus, neįšalęs 
❖ stabiles, pakankamo tvirtumo 
❖ be riebalų, dažų , skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių 

Trapios, minkštos ar atsilupusios dalelės turi būti pašalintos. 

Plytelių klijavimui gipsinis tinkas nelyginamas ir nenutrinamas. 

Atkreipkite dėmesį: 

❖ Prieš gruntavimą paviršiai šlifuojami iki pakankamo tvirtumo 
❖ likutinė drėgmė gipso paviršiams neturi viršyti ≤ 1 % 
❖ likutinė drėgmė anhidrito paviršiams neturi viršyti ≤ 0.5 % 

 
Paviršiaus tipas Naudojimas BOTAMENT 

D11 

įgeriantys mineraliniai 
pagrindai* 

1 x 1:1 skiedžiamas vandeniu 

gipsiniai /anhidrito 
paviršiai 

2 x neskiedžiamas 

tinko plokštės 1 x neskiedžiamas 
(tik ant siūlių, ant kurių buvo 
dirbta su gipsiniu glaistu) 

 
* pavyzdžiui betono, akyto betono, smėlio kalkių akmens, kalkių 
ir cemento tinkams ir cemento grindys 

Techniniai duomenys 
 
 

Bazinė medžiaga sintetinė dispersija 
  

Spalva raudona 

Tiekimo forma 1 l 
5 l 

10 l 
200 l 

Saugojimas sausoje ir teigiamoje 
temperatūroje ne mažiau 

kaip 12 mėnesių 
orginalioje uždarytoje 

pakuotėje 

Lyginamasis svoris ~ 1.0 kg/ dm³ 
  

Sąnaudos vienam 
sluoksniui 

~ 60 - 100 ml/ m² 
priklausomai nuo pagrindo 

įgeriamumo 
  

Laiko tarpas tarp sluoksnių ~ 30 minučių 

Laiko tarpas prieš plytelių 
klijavimą ar kitas dangas 

~ 1 valanda (kalcio sulfato 
rišančioms medžiagoms ~ 
12 valandų) 

Laiko intervalas iki 
naudojant glaistymo 
medžiagas 

~ 60 - 90 minučių 

  

Atsparumas lietui po ~ 1 valandos 
  

Naudojimo ir pagrindo 
temperatūra 

+ 5 °C to + 30 °C 

  

Valymo priemonės vanduo 

 
Visas nurodytas parametrai yra prie +23 °C ir 50 % santykinio 
oro drėgnumo. 
Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas 
sutrumpina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro 
drėgnumas prailgina sunaudojimo ir kietėjimo laiką. 
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BOTAMENT D 11 

Giluminis gruntas 
 
 

 

Naudojimas 

❖ naudoti BOTAMENT D 11 galima teptuku, natūralaus 
plauko voleliu,  šepečiu arba purškiant 
❖ paviršius, po išdžiūvimo, turi būti atsparus įbrėžimamas 
❖ dengiama tiek medžiagos, kad nesusidarytu blizgi plėvelė 

 
Geriausių rezultatų pasiekiama, kai gruntas naudojamas 
teptuku ar šepečiu. 

 

Svarbūs patarimai 

Naudoti daugiau iš 200 litrų statinės, negu 200 litrų 
nerekomenduojame. Gali būti susidariusios nuosėdos ir 
nešvarumai. Likučiai negali būti supilti atgal į statinę 

 
 

Galite peržiūrėti arba atsisiųsti duomenų saugos lapą iš 
www.botament.lt. 

 
Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą 
išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba: šioje atmintinėje pateikti duomenys yra gauti remiantis mūsų sąžiningu 

patyrimu, tačiau neprivalomi. Juos reikia suderinti su panaudojimo tikslais ir 
specialiais vietos reikalavimais esamuose statybos objektuose. Tuo remiantis 
mes atsakome už šiu duomenų teisingumą tik mūsų pardavimo ir pristatymo 
sąlygų apimtyje. Mūsų bendradarbių rekomendacijos, kurios nukrypsta nuo 
atmintinėje pateiktų duomenų, mums yra privalomos, jeigu jos yra patvirtintos 
raštu. Naujas leidimas LT 13/09D11. Išleidus naują pakeistą leidinį, šis tampa 
negaliojančiu. Dėl išsamesnės pagalbos prašome kreitis www.botament.lt  
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