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BOTAMENT ATE Max  
wielofunkcyjna membrana izolacyjna, tłumiąca, kompensująca 
naprężenia   

 
 
BOTAMENT ATE Max jest membraną 3 w 1 przeznaczoną do 
stosowania pod okładziny podłogowe z płytek ceramicznych i 
kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Łączy w sobie funkcję hydroizolacji, kompensacji i tłumienia 
dźwięków uderzeniowych. Redukuje naprężenia pomiędzy 
płytkami a podłożem. 
 
 

Właściwości 
 
 elastyczna kompensacja naprężeń ze sztywnych okładzin 
 do krytycznych i  młodych podłoży 
 redukuje dźwięki uderzeniowe 
 bardzo cienka 
 wysoka zdolność mostkowania rys 
 redukuje naprężenia 
 szybka i łatwa obróbka 
 wysoka opdorność na procesy starzenia 
 
 

Obszary zastosowań 
 
 

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 z asfaltu lanego (IC 10) 
 jastrychy magnezjowe 
 podłoża mieszane  
 spękane, nośne podłoża 
 

Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże musi być: 
 
 suche, czyste i nieprzemarznięte 
 nośne 
 oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich, 
 mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych innych 
 luźnych części 
 bez różnicy w wysokości 
 wyrównane 
 

 
 
Należy zwrócić uwagę: 
 
 stare okładziny podłogowe oczyścić z luźnych  
      pozostałości klejów wodorozpuszczalnych 
 zamknąć rysy w podłożu 
 wyrównać powierzchnię  
 przy podłożach porowatych należy wykonać  

      szpachlowanie drapane  (np. z BOTAMENT M 21)     
 podłoża nośne z pozostałością klejów  
      nierozpuszczalnych w wodzie, jak również stare  
      okładziny z płytek należy zagruntować gruntem  

      BOTAMENT D 1 Speed (nierozcieńczony) 

 chłonne cementowe podłoża zagruntować BOTAMENT  
      D 11 lub D 1 Speed  
 
Gruntowanie jastrychów anhydrytowych o wilgotości  
resztowej  ≤ 0,5 %  CM      

 
 przy  zastosowaniu szybkowiążących zapraw klejowych  
       D  1 Speed 2 x 1:1 rozcieńczony z wodą lub  
       D 11 2 x nierozcieńczony  
 
Przy zastosowaniu normalnie wiążących zapraw 
klejowych BOTAMENT® 

 gruntowanie G 140 lub  BOTAMENT E 120 (na G 140,  
      E 120 w stanie świeżym wykonać posypkę z piasku     
      kwarcowego ) 
 jastrychy anhydrytowe o wilgotności resztowej   
      ≤ 0,5%  CM - nie gruntujemy       
 
Do podłoży drewnianych wrażliwych na wilgoć polecamy 
nasze środki gruntujące BOTAMENT® G 140 lub E 120. 

 
Dane techniczne  
 

Baza materiałowa  mata polietylenowa, 
obustronnie laminowana 
włókniną polipropylenową 

Kolor  
włóknina wierzchnia 

włóknina spodnia   
membrana 

 
biały 
szary 
szary 

  

Opakowanie 15 m- rolka 
(18 rolek/ paleta) 

Przechowywanie w chłodnym i suchym 
miejscu 

  

Grubość  1,8 mm 

Szerokość 1,0 m 

Ciężar  850 g/m² 

  

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

Opór cieplny R 0,029 m²K/ W 

Współczynnik przewodności 
cieplnej λ 

0,062 W/ mK 

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

~ 10 dB 

Efekt tłumienia dźwięku uderzeniowego zależy od sytuacji 
budowlanej  nie zawsze może być osiągnięty w praktyce. 

 



 

Strona 2 z 3 

BOTAMENT ATE Max 

wielofunkcyjna membrana izolacyjna, tłumiąca, kompensująca 
naprężenia   

 

Obróbka  
 
 

 BOTAMENT ATE Max rozłożyć zadrukowaną  
      powierzchnią do góry  
 dociąć nożem lub nożyczkami   
 
 

Obróbka BOTAMENT ATE Max jako mata kompensująca  
 

 rozprowadzić zaprawę klejową BOTAMENT na podłożu 

(paca zębata: 6 mm) – BOTAMENT M 21, M 21 HP, M 21 
HP Speed, M 29 HP  

 przykleić BOTAMENT ATE Max w czasie przewidzianym 
na obróbkę zaprawy klejowej, klejenie pasm maty na styk 
 docisnąć gumowym wałkiem lub pacą  
 unikać pustek powietrznych oraz spoin krzyżowych 
 pozostawić do czasu wyschnięcia 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 M 21/M 21 HP 

BOTAMENT M 21 HP Speed, BOTAMENT M 29/M 29 HP, 
MULTILIGHT. Do przyklejania kamieni naturalnych polecamy 
zaprawę klejową MULTISTONE. 
 

Obróbka BOTAMENT ATE Max jako izolacja 
podpłytkowa  
 

 rozprowadzić zaprawę klejową BOTAMENT na podłożu 

(paca zębata: 6 mm) – BOTAMENT M 21, M 21 HP, M 21 
HP Speed, M 29 HP  

 przykleić BOTAMENT ATE Max w czasie przewidzianym 
na obróbkę zaprawy klejowej, klejenie pasm maty na styk 
 docisnąć gumowym wałkiem lub pacą  
 unikać pustek powietrznych oraz spoin krzyżowych 
 pozostawić do czasu wyschnięcia zaprawy klejowej  
 

Membrana BOTAMENT ATE Max została sprawdzona  

w systemie z  zaprawami klejowymi  BOTAMENT M 21, M 
21 HP, M 21 HP Speed oraz M 29 HP. 
Styki maty, spoiny, narożniki wewnętrzne, zewnętrzne oraz 
przepusty należy uszczelnić stosując systemową taśmę 

uszczelniającą BOTAMENT SB 78, wklejoną na 
hydroizolację np. BOTAMENT® MD 1 Speed, Botament RD 2 
The Green 1, Multiproof. 
Spoiny dylatacyjne odwzorować na powierzchni płytek.  
 
Następnie okładzinę z płytek można przykleić stosując 

następujące zaprawy klejowe: BOTAMENT M 21/M 21 HP 

BOTAMENT M 21 HP Speed, BOTAMENT M 29/M 29 HP, 
MULTILIGHT. Do przyklejania kamieni naturalnych polecamy 
zaprawę klejową MULTISTONE. 
 
 
 

 

Ważne wskazówki 
 
Możliwe jest bezpośrednie przyklejenie BOTAMENT ATE 
Max do podłoży drewnianych, o ile są one wystarczająco 
stabilne i wolne od drgań. W przeciwnym razie podłoża 
drewniane należy uprzednio ustabilizować  masą 
samopoziomującą  BOTAMENT M 53 Extra. 
 
W przypadku klejenia płytek na zewnątrz z wykorzystaniem 
BOTAMENT ATE Max należy stosować płytki o grubości ≥ 
7,5 mm.. 
 
Jastrychy anhydrytowe muszą być przeszlifowane przed 
montażem, aby usunąć luźne lub oddzielające się warstwy. 
 
 
Warstwy wyrównujące muszą być wykonane przed 
przyklejeniem BOTAMENT® ATE Max  
 
Spoiny dylatacyjne należy odwzorować na powierzchni. 
 

Matę BOTAMENT ATE MAX należy do czasu związania 
zaprawy klejowej chronić przed wilgocią oraz przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i wahaniami temperatur.  
 
 
Wskazówki dotyczące klejenia BOTAMENT ATE Max na 
świeżych jastrychach cementowych 
 
BOTAMENT ATE Max może być układana  pod płytkami 
ceramicznymi i płytami na ogrzewanych i nieogrzewanych 
jastrychach cementowych od momentu, gdy są one gotowe 
do chodzenia. Montaż ATE Max musi być zakończony 
najpóźniej 5 dnia po ułożeniu jastrychu. 
Uruchomienie ogrzewania podłogowego powinno nastąpić nie 
wcześniej niż 21 dni po zakończeniu układania płytek. Należy 
rozpocząć ogrzewanie od maksymalnej temperatury 25°C. 
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej , w 
przypadku okładzin ceramicznych należy przestrzegać czasu 
oczekiwania 28 dni i maksymalnej wilgotności resztkowej < 
2,0-2,5 % CM. W przypadku odstępstw od tej zasady, 
zalecana jest pisemna zgodna zlecającego na wykonanie 
tego typu prac.. 
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Wskazówki układania  BOTAMENT ATE Max na  
jastrychach anhydrytowych o wilgotności resztowej  ˃ 
0,5 % CM  ≤ 1,0 % CM 
 
BOTAMENT ATE Max należy przyklei bez wcześniejszego 
gruntowania za pomocą elastycznego kleju do parkietu 
BOTAMENT P 450 (paca zębata: 4 mm). Do klejenia płytek 
układaniem płytek można przystąpić po ok. 24 godzinach. 
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej , w 
przypadku jastrychów anhydrytowych przewidzianych do 
wykończenia płytkami ceramicznymi należy przestrzegać 
maksymalnej wilgotności resztkowej wynoszącej maks. 0,3 % 
CM (ogrzewane powierzchnie) lub 0,5 %  CM (nieogrzewane 
powierzchnie). W przypadku odstępstw od tej zasady, 
zalecana jest pisemna zgodna na tego typu wykonania. 
 
Po wykonaniu okładziny z płytek, przed uruchomieniem 
instalacji ogrzewania podłogowego należy odczekać 
następujący czas do wystarczającego związania zapraw 
klejowych. 

Zaprawy klejowe BOTAMENT Czas oczekiwania  

M 21  21 dni 

M 21 HP 21 dni 

M 21 HP Speed   5 dni 

M 29 HP 10 dni 

 
Należy rozpocząć ogrzewanie od maksymalnej temperatury 
25°C  
 
Podłoża o wilgotności resztkowej powyżej 
obowiązujących norm i przepisów. 
 
Jeśli w tych przypadkach mają być układane płytki o formacie 
˃ 60 x 60 cm prosimy o kontakt z technikiem zastosowań. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie 
naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio 
do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych 
wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za 
prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży 
i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji 
technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-
2201. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane 
techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej 
www.botament.com. 
 
BOTAMENT® • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com 
 

 


