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JAK WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ  
            - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE KROK PO KROKU 

Gruntowanie w zależności  
od rodzaju podłoża  
za pomocą Botament®  
BE 901 Plus/ D12.

Wykonanie szpachlowania 
drapanego. Po wyschnięciu, 
nakładanie pierwszej warstwy 
Botament®  BM 92 Schnell/Winter. 

Nakładanie drugiej warstwy 
Botament® BM 92 Schnell/Winter. 
Pierwsza warstwa musi być na tyle 
wyschnięta, aby nie uszkodzić jej 
podczas nakładania kolejnej.

Kontrola grubości. Klejenie płyt termoizolacyjnych.

1

4

2

5

3

6

W przypadku występowania wody  
pod ciśnieniem wtopienie siatki  
z włókna szklanego w pierwszą  
warstwę Botament®  BM 92 Schnell/
Winter.  
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Dlaczego warto zastosować bitumiczne masy uszczelniające 
Botament® BM 92 Schnell/Winter ?

Właściwa hydroizolacja budowli jest fundamentem każdego budynku 
niezależnie od tego czy jest to dom jednorodzinny czy obiekt 
użyteczności publicznej. 
Prawidłowo wykonana to gwarancja skutecznej i długotrwałej 
ochrony konstrukcji przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci.

 najwyższe parametry szczelności (0,5 MPa) są potwierdzone aprobatą techniczną 
oraz znakiem CE, co oznacza szczelność hydroizolacji wykonanej z BM 92 Schnell 
lub BM 92 Winter na ciśnienie wywierane przez ok. 50 m słupa wody

 zbrojenie włóknami zapewnia  doskonałą przyczepność do podłoża oraz zwiększa 
wytrzymałość hydroizolacji 

 szybki czas schnięcia i odporności na deszcz (4 godz.) skraca czas robót 

 wysoka wydajność zapewnia ekonomiczną realizację inwestycji

 ciągłość robót, również jesienią i zimą zapewni  Botament® BM 92 Winter 
(obróbka od 0o C)

 bezpłatne doradztwo naszej kadry technicznej oraz szkolenia na placu budowy podnoszą 
kwalifi kacje fi rm wykonawczych 

Czy jesteś pewny, że Twoja izolacja sprosta rosnącym 
oczekiwaniom inwestorów? 
Botament jest pewny oferowanych przez siebie produktów 
do hydroizolacji budowli,  ponieważ odpowiadają one najwyższym 
standardom technicznym.
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BM 92 Winter



Botament® BM 92 Schnell/Winter
Są  zbrojonymi włóknami, dwukomponentowymi, grubowarstwowymi bitumicznymi masami 
uszczelniającymi do izolacji stykających się z gruntem części budynków i budowli, przeciw wilgotności 
gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod ciśnieniem. BOTAMENT® BM 92 Schnell /
Winter są również odporne na agresywne związki występujące w gruncie.

Obszar zastosowania
 izolacja zewnętrznych ścian piwnic

płyt fundamentowych, balkonów 
i tarasów

 izolacja podposadzkowa

 mocowanie płyt izolacyjnych 
i drenażowych

BM 92 Schnell BM 92 Winter 
Temperatura obróbki 5°C do +30°C 0°C do +15°C

Przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu 
w temp. dodatnich w chłodnym i suchym miejscu do - 5°C 

mokrej suchej
Wilgotność gruntu 2,8 mm 2,0 mm
Woda nie wywierająca 
ciśnienia 2,8 mm 2,0 mm

Woda pod ciśnieniem 4,2 mm 3,0 mm

Grubości warstw
Wilgotność gruntu 
oraz woda nie 
wywierająca ciśnienia

~ 3,2 kg/m²
( 2,8 mm w stanie 

mokrym)

Woda pod ciśnieniem
~ 4,8 kg/m²

( 4,2 mm w stanie 
mokrym)

Zużycie

MC-Bauchemie Sp. z o.o. 
div. BOTAMENT® Systembaustoffe
ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 286 45 55
Fax +48 61 286 45 14 

Parametry techniczne 
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podane grubości warstw dotyczą spełnienia wymogów aprobaty 
technicznej ITB AT-15-9678/2016

Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com


