
• IZOLACJA

• TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW

• KOMPENSACJA

ATE MAX
Wielofunkcyjna membrana 3w1



• IZOLACJA

• TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW
• KOMPENSACJA

Botament ATE Max jest wielofunkcyjną membraną 
3w1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Łączy 
w sobie trzy funkcje: hydroizolacji, tłumienia 
dźwięków oraz kompensacji naprężeń pomiędzy 
okładziną a podłożem. 

Właściwości

 elastyczna kompensacja naprężeń 
 ze sztywnych okładzin

 do krytycznych położy 

 tłumienie dźwięków, mostkowanie rys

 łatwy i szybki montaż

 wysoka odporność na procesy starzenia

Botament ATE MAX 

ATE MAX - wielofunkcyjna 
membrana 3w1
Izolacja. Tłumienie dźwięków. Kompensacja naprężeń. 

Warstwa nośna:
Włóknina 

polipropylenowa

Membrana z 
kanałami: 

Modyfi kowany 
polietylen

Włóknina kompesująca
z funkcją tłumienia dźwięków 

Włóknina polipropylenowo/poliestrowa



Jastrychy anhydrytowe
Wczesne wykonywanie okładzin 
na jastrychach anhydrytowych.

Jastrychy cementowe
Młode jastrychy
bezpośrednio po uzyskaniu 
możliwości wchodzenia.

Stare okładziny z płytek
Jako warstwa kompensacyjno-
-tłumiąca na starych okładzi-
nach.

Jastrych asfaltowy
Na podłoża o zwiekszonej 
rozszeżalności cieplnej. 

Jastrychy magnezjowe
Do ochrony podłoży o wysokiej  
wrażliwości na wilgoć.

Tarasy i balkony
Do uszczelnienia i kompensacji 
naprężeń pod okładzinami z płytek 
ceramicznych i kamienia.

Płyty OSB, włóknowe
Do stosowania na podłożach 
 drewnianych.

Beton
Szczególnie młody beton 
od 4 tygodni.

* Należy zwrócić uwagę na „Ważne wskazówki” dotyczące podłoży zawarte w karcie technicznej Botament ATE Max.

ATE Max nadaje się do większości 
podłoży wewnątrz i na zewnątrz.*

Jeden produkt do 
wszystkich zadań!

Bardzo cienka

Niewielka grubość materiału tj. zaledwie 
1,8 mm nie powoduje wysokiej nadbudowy.

Bardzo cicha

Oprócz klasycznej funkcji uszczelniajaco-
-kompensującej mata ATE Max świetnie 
tłumi dźwięki, dlatego idealnie nadaje się 
do pracach remontowych poprawiając 
izolację akustyczną.

Buduj przewagę 
z Botament ATE Max!

Bardzo lekka

Dzięki niewielkiej wadze 0,85 kg/m2

ATE Max jest łatwa w transporcie i montażu.



MC-Bauchemie Sp. z o.o.
div. Botament

ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.

Tel. +48 61 286 45 55

info@botament.pl
www.botament.com

Doradztwo techniczne:
tel. +48 606 318 643

od poniedziałku do piątku w godz.: 
8:00 – 16:00

połączenie płatne wg 
stawki operatora
lub e-mail: technik@botament.pl

ATE MAX
Parametry techniczne 

Obróbka BOTAMENT ATE Max jako mata kompensująca:
Należy rozprowadzić zaprawę klejową  np. BOTAMENT M21, M21 HP, M21 HP Speed, M29 HP na podłożu (paca zębata: 6 mm), następnie przykleić Botament 
ATE Max w czasie przewidzianym na obróbkę zaprawy klejowej. Poszczególne pasma maty należy kleić na styk. Podczas obróbki należy unikać powstawania 
pęcherzy oraz spoin krzyżowych, a przyklejoną matę należy docisnąć za pomocą wałka. Do dalszych prac przystępujemy po wyschnięciu zaprawy klejowej. 
Aby uniknąć powstawania mostków akustycznych w miejscu połączeń płyt należy przykleić taśmę malarską o  szerokości min. 20 mm.
Następnie okładzinę z płytek można przykleić stosując następujące zaprawy klejowe: BOTAMENT M21/M21 HP, BOTAMENT M21 HP Speed, BOTAMENT M29/M29 
HP, MULTILIGHT. Do przyklejania kamieni naturalnych polecamy zaprawę klejową MULTISTONE.

Obróbka BOTAMENT ATE Max jako izolacja podpłytkowa : 
Należy rozprowadzić zaprawę klejową  np. BOTAMENT M21, M21 HP, M21 HP Speed, M29 HP na podłożu (paca zębata: 6 mm), następnie przykleić BOTAMENT 
ATE Max w czasie przewidzianym na obróbkę zaprawy klejowej. Poszczególne pasma maty należy kleić na styk. Podczas obróbki należy unikać powstawania 
pęcherzy oraz spoin krzyżowych, a przyklejoną matę należy docisnąć za pomocą wałka. Do dalszych prac przystępujemy po wyschnięciu zaprawy klejowej. 

Styki maty, spoiny, narożniki wewnętrzne, zewnętrzne oraz przepusty należy uszczelnić stosując systemową taśmę uszczelniającą BOTAMENT SB 78, wklejoną na  
np. BOTAMENT MD 1 Speed, BOTAMENT RD 2, Multiproof.  Okładzinę z płytek można przykleić stosując następujące zaprawy klejowe: BOTAMENT M21/M21 HP 
BOTAMENT M21 HP Speed, BOTAMENT M29/M29 HP, MULTILIGHT. Do przyklejania kamieni naturalnych polecamy zaprawę klejową MULTISTONE.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej ulotce oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być  traktowane  jako  prawnie  wiążące.  Należy  bezwzględnie  każdorazowo  stosować  
się  do    prawodawstwa  miejscowego, w  zakresie  przeznaczenia  oraz  zastosowania  w  obiektach  budowlanych.  Przy  spełnieniu  powyższych  wymogów  odpowiadamy  za  poprawność  przekazanych  informacji  
w  ramach  naszych    Ogólnych  Warunków  Sprzedaży,  Dostaw  i  Płatności.  Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w 
przypadku pisemnego ich  potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych 
na stronie internetowej www.botament.com.

Grubość  1,8 mm  

Szerokość 1,0 m 

Ciężar 850 g/m² 

Odporność na temperaturę - 30 °C bis + 90 °C

Tłumienie dźwięku uderzeniowego pod płytkami 
ceramicznymi wg  DIN EN ISO 140-8

- 10 dB

BOTAMENT ATE Max nadaje się do stosowania na następujących podłożach:
• jastrychy cementowe ogrzewane i nieogrzewane bezpośrednio od czasu możliwości wchodzenia
• beton (zwłaszcza młody beton w wieku ≥4 tygodnie)
• jastrychy anhydrytowe ≤ 1,0% CM
• płyty wiórowe i OSB
• stare okładziny ceramiczne
• jastrychy asfaltowe
• podłoża mieszane 
• spękane, nośne podłoża


