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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
 

BOTAMENT® BE 901 Plus 
 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 
 

BOTAMENT® BE 901 Plus 
 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 
 

Środek gruntujący pod bitumiczne powłoki grubowarstwowe oraz cienkowarstwowa powłoka 

przeciwwilgociowa do ochrony części podziemnych budynków i budowli. 
 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  

 

BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG 

Am Kruppwald 

D - 46238 Bottrop 

 

5. Upoważniony dystrybutor: 

MC-Bauchemie Sp. z o.o. 

Oddział BOTAMENT Systembaustoffe 

ul. Prądzyńskiego 20 

PL - 63-000 Środa Wlkp. 
 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  

 

System 2+ 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

 

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy 

      Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu 

      lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 

 

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-9678/2016  

      Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej 

      Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  

 

Instytut Ceramiki i Materiałów  Budowlanych,  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, Nr AC 086 

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 177/16-ZKP-046-30 
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8. Deklarowane właściwości użytkowe 

 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego zastosowania 

lub zastosowań 

Deklarowane właściwości 

użytkowe 
Uwagi 

Wyrób 

Wygląd zewnętrzny 
 

Jednorodna brunatna masa, bez grudek i 
zanieczyszczeń mechanicznych, konsystencji 
płynnej 

 

Czas wysychania na podłożu betonowym, h ≤ 1,0 

* Zawartość substancji mineralnych, % 3 ± 0,5 

Zawartość niezemulgowanego asfaltu, pozostałość na 
sicie % 

≤ 1,5 

Zawartość wody, % ≤ 45,0 

Zdolność rozcieńczania wodą, % ≥ 300 

Odczyn pH 12 ± 1 

Powłoka 

Wygląd zewnętrzny 
Czarna powierzchnia bez pęcherzy, dobrze 

przylegająca do podłoża 

 

Spływność powłoki z podłoża betonowego w temp. 80°C 

w czasie 5 h, mm 
brak spływania 

Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody o 
wysokości 1000 mm, w czasie 24 h 

brak przesiąkania 

Nasiąkliwość powłoki, % m/m ≤ 7,0 

Odporność na działanie wody 
podłoże i wypełniacz powinny być pokryte 

masą    

* właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowymi wyrobów 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH 

 

NR BT 027/03/2017 
  

 
 

 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi 

     w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości 

     użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

     na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał:   

 

Tomasz Książkiewicz 
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych 

  

  

      Środa Wlkp., 07.04.2017                                                          
……..…………………………………………..                                                         ……..………………………………………….. 

        (miejsce i data wydania)      (podpis) 


