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BOTAMENT SB 20      

systemowa taśma uszczelniająca        

 

BOTAMENT SB 20 jest poprzecznie elastyczną taśmą 
uszczelniającą, dwustronnie powlekaną włókniną do 

stosowania w systemie z izolacjami BOTAMENT. Nadaje się 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.. 
 
 

Właściwości 
 
 o wysokiej elastyczności 
 do pomieszczeń wilgotnych, balkonów i tarasów  
 szybka i łatwa obróbka 
 wysoka odporność na procesy starzenia 
 odporność na alkalia  
 
 

Obszary zastosowania 
 
uszczelnienie  
 
 spoin przyłączeniowych oraz narożnych 
 
Przejścia instalacyjne, odpływy posadzkowe powinny zostać 
uszczelnione manszetami uszczelniającymi   

BOTAMENT SB 20.  
 

Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże musi być 
 
 czyste i nieprzemarznięte 
 nośne 
 oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie 
 powłok malarskich, mleczka cementowego, środków 
 antyadhezyjnych i innych luźnych części 
 wyrównane w pionie i poziomie 
 

Obróbka 
 

 BOTAMENT SB 20 należy wkleić w pierwszą warstwę 
świeżej izolacji, a następnie przeszpachlować drugą warstwą  
 
Spoiny dylatacyjne należy przenieść z podłoża na 
powierzchnię posadzki. W szczelinach dylatacyjnych zaleca 
się stosowanie BOTAMENT® SB 20 w jednym ciągłym 
odcinku. 
 

 

Dane techniczne  
 
 

Baza materiałowa  
 
Taśma 
 
Narożnik wew./zew. 
 
Manszety 

 
 

LDPE obustronnie  pokryty 
włókniną 

TPE obustronnie  pokryty 
włókniną 

TPU obustronnie  pokryty 
włókniną 

  

Kolor szary 

  

Opakowanie 50 m- rolka  
(12 mm szerokość) 

 
Narożnik wew./zew.  
25 szt. w kartonie  

 
Manszeta uszczelniająca 

150 x 150 mm  
10 szt. w kartonie  

 

Przechowywanie w chłodnym i suchym 
miejscu 

  

Grubość 0,6 mm 

Szerokość 120 mm 

Ciężar 209 g/m2 

  

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

  

 

Ważne wskazówki 
 
BOTAMENT® SB 20 został sprawdzony w systemie z 
następującymi izolacjami  BOTAMENT® DF 9, BOTAMENT®  
MD 28, MULTIPROOF®, BOTAMENT® MD 1 Speed  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie 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. Wydanie PL 2011. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się 
nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na 
stronie internetowej www.botament.com. 
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