
BOTAMENT®  BM 92 Schnell/Winter
Szczelny fundament! 
Izolacja budowli 
latem i zimą!

IZOLACJA
BM 92
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APLIKACJA MASZYNOWA

Jak wykonać hydroizolację  
- wskazówki wykonawcze krok po kroku

Gruntowanie w zależności  
od rodzaju podłoża  
za pomocą Botament®  
BE 901 Plus/ D12.

Wykonanie szpachlowania 
drapanego. Po wyschnięciu, 
nakładanie pierwszej warstwy 
Botament®  BM 92 Schnell/Winter. 

Nakładanie drugiej warstwy 
Botament® BM 92 Schnell/Winter. 
Pierwsza warstwa musi być na tyle 
wyschnięta, aby nie uszkodzić jej 
podczas nakładania kolejnej.

Kontrola grubości. Klejenie płyt termoizolacyjnych  
na Botament BM 92 Schnell/Winter 
lub klej poliuretanowy Botament KP.
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W przypadku połączeń płaszczyzn  
(np. ściana/posadzka) oraz różnych 
podłoży (np. beton/ cegła) należy 
zastosować wkładkę z siatki z włókna 
szklanego o gramaturze nie mniejszej 
niż 145 g/m2.   
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obróbka
od 0 ⁰C

wzmocniony włóknami

BM 92 
Winter

 Krajowa Ocena Techniczna ITB

 - najwyższe parametry szczelności (0,5 MPa) są potwierdzone aprobatą techniczną  
   co oznacza szczelność hydroizolacji wykonanej z BM 92 Schnell/BM 92 Winter na   
   ciśnienie wywierane przez ok. 50 m słupa wody 
 -  wykonywanie hydroizolacji bez ograniczenia głębokości posadowienia budynku   
       uwarunkowane wysokością ciśnienia wody – wszechstronność zastosowania 
 -  potwierdzone badaniami niskie zużycie na m2 zapewnia ekonomiczną realizację   
   inwestycji

 Technologia polimerów oraz zbrojenie włóknami 

 - doskonała przyczepność do podłoża, wytrzymałość oraz elastyczność hydroizolacji,   
   również w ujemnych temperaturach – szczelność w każdych warunkach  
 -  brak konieczności wklejania siatki w przypadku wody pod ciśnieniem - skraca czas robót  
 -  szybki czas schnięcia i odporności na deszcz (4 godz.) zapewnia szybki postęp prac 
 - obróbka od 0o C - ciągłość robót, również jesienią i zimą zapewni Botament®   
   BM 92 Winter 

 Bezpłatne doradztwo naszej kadry technicznej oraz szkolenia na placu budowy 
podnoszą kwalifikacje firm wykonawczych

Właściwa hydroizolacja budowli jest fundamentem każdego budynku niezależnie  
od tego czy jest to dom jednorodzinny czy obiekt użyteczności publicznej.  
Prawidłowo wykonana to gwarancja skutecznej i długotrwałej ochrony  
konstrukcji przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci.

Wyższa klasa hydroizolacji Botament®   
BM 92 Schnell/Winter

Buduj przewagę z hydroizolacją Botament BM 92.  
Korzyści dla Państwa. 



BOTAMENT®  BM 92 Schnell/Winter
Dane techniczne:

2209

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

Tel. +48 61 286 45 55

info@botament.pl, www.botament.com

Doradztwo techniczne:

tel. +48 606 318 643

lub e-mail: technik@botament.pl

Botament® BM 92 Schnell/Winter
Są zbrojonymi włóknami, dwukomponentowymi, grubowarstwowymi bitumicznymi masami 
uszczelniającymi do izolacji stykających się z gruntem części budynków i budowli, przeciw 
wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod ciśnieniem. BOTAMENT® 
BM 92 Schnell /Winter są również odporne na agresywne związki występujące w gruncie.

Obszar zastosowania:
 izolacja zewnętrznych ścian piwnic 

płyt fundamentowych, balkonów 
i tarasów

 izolacja podposadzkowa
 mocowanie płyt izolacyjnych 

i drenażowych

BM 92 Schnell BM 92 Winter 
Temperatura obróbki 5°C do +30°C 0°C do +15°C

Przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu  
w temp. dodatnich w chłodnym i suchym miejscu do - 5°C 

mokrej suchej
Wilgotność gruntu 2,8 mm 2,0 mm
Woda nie wywierająca 
ciśnienia 2,8 mm 2,0 mm

Woda pod ciśnieniem 4,2 mm 3,0 mm

Grubości warstw
Wilgotność gruntu  
oraz woda nie 
wywierająca ciśnienia

~ 3,2 kg/m²
( 2,8 mm w stanie 

mokrym)

Woda pod ciśnieniem
~ 4,8 kg/m²

( 4,2 mm w stanie 
mokrym)

Zużycie

Parametry techniczne 

Podane grubości warstw dotyczą spełnienia wymogów       
Krajowej Oceny Technicznej ITB.


