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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
 

BOTAMENT® BM 92 Schnell 
 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 
 

BOTAMENT® BM 92 Schnell 
 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 
 

Bitumiczna powłoka grubowarstwowa, dwuskładnikowa - do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach, 

ceramicznych, z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych części podziemnych budynków i budowli. 
 

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

 

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG 

Am Kruppwald 1 

46238 Bottrop 

Niemcy 

 

5. Dystrybutor: 

MC-Bauchemie Sp. z o.o. 

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 

 Składnik A Składnik B 
 

Wygląd zewnętrzny 
 

masa barwy brunatnej, 
konsystencji pasty, bez 
grudek i zanieczyszczeń 

mechanicznych 

proszek barwy szarej, 
bez zanieczyszczeń 

mechanicznych 

 

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,1 ± 10% - 
 

Gęstość nasypowa w stanie 
zagęszczonym, g/cm3 

- 1,90 ± 10% 
 

Zawartość substancji mineralnych, % ≤ 40 - 
 

Zawartość wody, % ≤ 40 - 
 

Zdolność rozcieńczania wodą, % ≥ 300 - 
 

Odczyn pH 9 ± 1 - 
 

Zawartość niezemulgowanego asfaltu, 
pozostałość na sicie % 

≤ 1,5 - 
 

 Mieszanka po zmieszaniu składników A i B  

Gęstość nasypowa w stanie 
zagęszczonym, g/cm3 

1,90 ± 10% 
 

Wygląd zewnętrzny  mieszanka o konsystencji pasty, barwy brunatnej  

Konsystencja robocza wg stożka 
opadowego, cm  

8 ± 1 
 

Czas wysychania na podłożu betonowym, h ≤ 5 
 

Czas wstępnego twardnienia, h ≤ 2 
 

Spływność z powierzchni pionowej 
bezpośrednio po nałożeniu  

brak spływania 
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 Powłoka  

Wygląd zewnętrzny 
barwa czarna, powłoka dobrze przylegająca do 

podłoża 

 

Spływność powłoki z podłoża betonowego 

w temp. 80°C w czasie 5 h, mm 
brak spływania 

 

Przyczepność do podłoża betonowego, 
MPa 

≥ 0,5 
 

Wodochłonność, % masy, przy 
jednoczesnym braku przecieku przy 
ciśnieniu minimalnym 0,15 MPa w badaniu 
wodoszczelności  

≤ 20 

 

Wodoszczelność powłoki naniesionej od 
strony działania wody, o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm, z wkładką zbrojącą, 
brak przecieku przy ciśnieniu, MPa 

0,5 

 

Mrozoodporność określona: 
- zmiana wyglądu zewnętrznego  
- przyczepnością do podłoża, MPa 
- wodoszczelnością powłoki, brak przecieku 
przy ciśnieniu, MPa 
 

brak zmian 
≥ 0,5 
0,5 

 

Nasiąkliwość powłoki o grubości 2 mm przy 
działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm 
w ciągu 24 h 

brak przecieku* 

 

* układ z gruntującą emulsją bitumiczną Botament BE 901 Plus – rozcieńczoną z wodą w stosunku wagowym 1:10 (Botament BE 901 Plus : woda) 

 

 

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., 24.08.2021 wydanie 2                                             
……..…………………………………………..                                                         ……..………………………………………….. 

        (miejsce i data wydania)      (podpis) 


