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MATA HYDROIZOLACYJNA 2w1 
BOTAMENT® AE
Hydroizolacja tarasów, balkonów, łazienek 

Wyższa klasa
hydroizolacji 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej ulotce 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 odpowi-
adamy 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. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

Dane techniczne
Baza materiałowa polietylen z flizeliną

Opakowanie 10 m – rolka
30 m – rolka

Przechowywanie w suchym i chłodnym miejscu

Grubość 0,5 mm

Szerokość maty 1,0 m

Waga 295 g/m²

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

Reakcja na ogień
Klasa budowlana według DIN 4102-1: B2
Klasa budowlana według EN 13501-1: E

Klasa obciążenia wodą W0-I do W2-I DIN 18534

Odporność na dodatkowe oddziaływanie chemiczne zgodnie z PG-AIV-B (BK C)

Podłoża • beton i beton lekki, beton komórkowy 
• młody beton (≥ 3 miesiące)
• mur pełnospoinowy
• jastrych cementowy i anhydrytowy
• podłoża mieszane
•  tynki grup CS II, CS III i CS IV zgodnie z PN EN 998 

(wytrzymałość na ściskanie ≥ 1,5 N/mm²), tynki 
gipsowe zgodnie z PN EN 13279 (wytrzymałość na 
ściskanie 2,0 N/mm²),

• stare okładziny ceramiczne
• płyty budowlane BOTAMENT® BP
• płyty włóknowo-cementowe 
• płyty gipsowo-kartonowe
• jastrych asfaltowy (IC 10)
• jastrych magnezjowy

Jak wykonać hydroizolację – wskazówki krok po kroku 

Gruntowanie podłoża środkiem 
gruntującym BOTAMENT® D11 lub D 1 speed.

Wklejenie systemowej taśmy uszczelniającej  
BOTAMENT® SB 78 w narożnikach oraz miejscach  
łączenia ściany z podłogą (zaprawa klejowa  
BOTAMENT® M 21 lub 21 HP Speed).

Przyklejenie płytek zaprawą klejową  
BOTAMENT® M 29 HP lub M 29.

Taras na lata z systemem BOTAMENT®.Spoinowanie powierzchni wielofunkcyjną zaprawą 
do spoin MULTIFUGE® Base. Wypełnienie spoin 
elastycznych silikonem sanitarnym BOTAMENT®  
S 5 Supax.
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Przyklejenie maty za pomocą zaprawy klejowej 
BOTAMENT® M 21 (wiązanie 24 h) lub M 21 HP Speed 
(wiązanie 90 min.), z zachowaniem min. 5 cm zakładu.

Doradztwo techniczne:

tel. +48 606 318 643

od poniedzialku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 
połączenie płatne wg. stawki operatora 
lub e-mail: technik@botament.pl
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System hydroizolacji z matą BOTAMENT® AE
Ciesz się tarasem, balkonem i łazienką przez wiele lat

Mata hydroizolacyjna 2w1 BOTAMENT® AE jest uniwersalną hydroizolacją pod okładziny 
z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w 
łazienkach, prysznicach, na balkonach i tarasach. Dodatkowo pełni funkcję kompensacji 
naprężeń występujących w podłożu.

Produkt nadaje się do wykonywania hydroizolacji na ścianach i podłogach w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym zarówno jako izolacja powierzchni 
silnie obciążonych wodą, jak i powierzchni narażonych na obciążenia chemiczne (kuchnie, 
myjnie samochodowe).

Perfekcja w połączeniu z izolacją i kompensacją
Buduj przewagę z matą BOTAMENT® AE:

2w1 –   skuteczna ochrona tarasu, balkonu i łazienki przed wilgocią i naprężeniami

system potwierdzony certyfikatem z zaprawami klejowymi  BOTAMENT® M 21 /M 21 HP Speed 

 prosty oraz kompletny 

oszczędność czasu i pieniędzy – przyklejenie maty w jednym cyklu roboczym skraca czas realizacji 

możliwość przyklejania płytek już po ok. 90 minutach od przyklejenia maty – szybkość 
i komfort pracy (przy zastosowaniu szybkowiążącej zaprawy klejowej BOTAMENT® M 21 HP 
Speed)

natychmiastowa odporność na deszcz – brak uszkodzeń izolacji

2w1System
Botament® Hydroizolacja
Taras na lata Kompensacja

2w1 – połączenie hydroizolacji i kompensacji naprężeń

jednolita grubość wykonanej hydroizolacji –  
równomierna ochrona całej powierzchni

wysoka odporność na temperaturę od  -30 °C  
do +90 °C – hydroizolacja odpowiada polskim  
warunkom klimatycznym

wysoka oporność na obciążenia chemiczne –  
wszechstronne zastosowanie w różnych obszarach

Mata BOTAMENT® AE
Cios dla wody w mistrzowskim stylu


