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Opracowanie przedstawia wskazówki montażu dwuwarstwowej 
elastycznej membrany uszczelniającej BOTAMENT® FPO do uszczelnienia 
podziemnych części konstrukcji żelbetowych wylewanych na mokro.

BOTAMENT® FPO jest systemem 
izolacji konstrukcji betonowych 
mocowanym przed montażem 
zbrojenia i betonowaniem. Służy 
do wykonania hydroizolacji 
i ochrony betonu, zarówno przed 
przenikaniem wód gruntowych 
do konstrukcji betonowych, płyt 
fundamentowych, ścian piwnic oraz 
innych elementów podziemnych 
budynku wykonywanych z betonu.
System osiąga pełną funkcję 
uszczelniającą w połączeniu ze 
świeżo wylanym betonem klasy 
minimum C 20/25, konsystencji 

minimum klasy S4 na podstawie 
metody opadu stożka Abramsa lub 
klasy płynności betonu F4-F6 na 
podstawie metody rozpływu.
Membrana uszczelniająca jest 
stosowana w połączeniu ze 
świeżym betonem od strony 
pokrytej specjalną włókniną, 
natomiast od spodu pozostaje 
w kontakcie z podłożem, aby 
zapobiegać wnikaniu wilgoci.

Opis systemu 

2.

Zakres opracowania

1.

 uszczelnienie stosowane w połączeniu ze świeżym betonem
 izolacja płyt fundamentowych
 izolacja ścian części podziemnych budynków wykonywanych 
w metodzie szalunków traconychObszar zastosowania

3.
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 Butylowy narożnik wewnętrzny 
BOTAMENT® FPO 

 Butylowy narożnik zewnętrzny 
BOTAMENT® FPO

 Butylowa taśma do połączeń 
membrany BOTAMENT® FPO 
szer. 200 mm

BOTAMENT® FPO składa się z następujących elementów:

Elementy systemu

4.

 Butylowa taśma do połączeń 
membrany BOTAMENT® FPO 
szer. 500 mm

 Taśma uszczelniająca/naprawcza  
BOTAMENT® FPO szer. 200 mm

 Kołnierz uszczelniający 
BOTAMENT® FPO

Przed przystąpieniem do montażu 
m e m b r a n y  u s z c z e l n i a j ą c e j 
BOTAMENT® FPO należy zwrócić 
szczególną uwagę na jakość oraz 
sposób przygotowania podłoża. 
Powinno być suche lub matowo 
- wilgotne, stabilne, nośne, czyste 
oraz gładkie, tak aby uniknąć 
przemieszczania się membrany 
podczas betonowania. Wszelkie 

ubytki, spękania powinny zostać 
wypełnione z wykorzystaniem 
o d p o w i e d n i c h  p r o d u k t ó w 
BOTAMENT®, np. wielofunkcyjną, 
s z y b k o s p r a w n ą  z a p r a w ą 
cementową BOTAMENT® M 36 
SPEED, masą wyrównawczą 
BOTAMENT® M 100 lub żywicą do 
spajania rys BOTAMENT® R 70. 

Przygotowanie 
podłoża

5.

 Dwustronna, samoprzylepna 
taśma butylowa BOTAMENT® 
FPO szer. 100 mm

 BOTAMENT® FPO membrana uszczelniająca  
do izolacji konstrukcji żelbetowych

100 mm
samoprzylepny  
zaklad butylowy 900 mm

1,6 mm
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Aplikacja

6.

6.1 Montaż narożników

W pierwszym etapie prac należy wkleić butylowe narożniki wewnętrzne lub 
zewnętrzne BOTAMENT® FPO.

6.2 Montaż butylowych taśm do połączeń 
 BOTAMENT® FPO

Z zamontowanego wcześniej narożnika (pkt. 6.1) należy usunąć ochronną 
folię zabezpieczającą części samoprzylepnej. Zalecanym rozwiązaniem jest 
dopasowanie względem siebie łączonych elementów przed ich sklejeniem.
Uwaga: elementy taśmy butylowej bardzo dobrze i szybko łączą się ze 
sobą, a ich rozdzielenie jest prawie niemożliwe.

6.3 Montaż pasów obwodowych poziomych

Podobnie jak w punkcie 6.2 należy usunąć folię zabezpieczającą, a następnie, 
po wcześniejszym dopasowaniu poszczególnych elementów skleić ze sobą 
łączone fragmenty materiału. Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, 
aby nie tworzyć pofałdowań lub zmarszczeń na powierzchni taśmy, a po 
montażu dokonać optycznej kontroli prawidłowości zamocowania taśm 
brzegowych BOTAMENT® FPO.

6.4 Montaż membrany BOTAMENT® FPO  
 na powierzchniach pionowych

Z uprzednio zamocowanych taśm usuwamy folię zabezpieczającą 
i mocujemy do nich pasy membrany uszczelniającej BOTAMENT® FPO. 
Ważne jest, aby membranę układać czarną stroną pokrytą specjalną włókniną 
w kierunku, w którym wylewany będzie beton. Montaż rozpoczynamy od 
narożnika, tak aby połączenia pomiędzy pasami membrany zachodziły na 
siebie z minimum 10 cm zakładem pokrytym butylem. Po sklejeniu zakład 
należy dokładnie docisnąć np. za pomocą rolki. W przypadku mocowania 
membrany na szalunkach traconych jej górna krawędź powinna być 
wywinięta minimum 200 mm ponad górną krawędź szalunku. Należy 
zwrócić uwagę, aby podczas montażu nie uszkodzić membrany, jak również 
nie spowodować zagięć i pofałdowań. 
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6.5 Łączenie membrany BOTAMENT® FPO  
 na powierzchniach pionowych 

W celu zapewnienia odpowiedniej szczelności, wszelkie połączenia muszą 
być wykonywane za pomocą dedykowanych taśm uszczelniających 
BOTAMENT® FPO. Taśmy powinny być zamontowane przed ułożeniem 
pasów membrany zgodnie z punktem 6.2. Należy upewnić się, że 
powierzchnia butylowa odpowiednio przylega do pasów membrany. 
W przypadku szalunków traconych dopuszcza się mocowanie taśm za 
pomocą m.in. takera.

6.6 Instalacja membrany BOTAMENT® FPO  
 na powierzchniach poziomych

Z uprzednio zamocowanych taśm narożnikowych i obwodowych (pkt. 
6.1, 6.3) usuwamy taśmy zabezpieczające w miejscach, w których będzie 
mocowany pas membrany uszczelniającej. Na całej izolowanej powierzchni 
BOTAMENT® FPO musi być położona luźno z wyłączeniem połączeń 
poprzecznych membrany (pkt. 6.7). Połączenia poprzeczne wykonujemy 
poprzez sklejenie membrany za pomocą 10 cm zakładu butylowego 
znajdującego się wzdłuż całej krawędzi maty. Po sklejeniu zakład należy 
dokładnie docisnąć np. za pomocą rolki.

6.7 Połączenia poprzeczne BOTAMENT® FPO

Wszystkie połączenia poprzeczne pomiędzy pasami membrany powinny 
być wykonane za pomocą dedykowanej dwustronnej samoprzyleponej 
taśmy BOTAMENT® FPO uprzednio zamocowanej pośrodku miejsca, 
w którym nastąpi łączenie. Krawędzie poszczególnych pasów membrany 
powinny ściśle do siebie przylegać, jednak dopuszcza się maksymalne 
5 mm odchylenie. Niedopuszczalne jest nakładanie się poszczególnych 
pasów membrany na siebie. Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasami 
BOTAMENT® FPO powinna mieć układ mijankowy.

Spoina  
w kształcie T

Dwustronna 
samoprzy-
lepna taśma 
BOTAMENT® 
FPO 
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6.8 Wskazówki wykonawcze

 Zakłady poprzeczne, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, przejścia 
instalacyjne należy skleić i uszczelnić za pomocą dedykowanych 
systemowych taśm BOTAMENT® FPO.

 W trakcie obróbki należy zwrócić uwagę, aby nie zabrudzić warstwy 
klejącej, gdyż ma to duży wpływ na zmniejszenie właściwości 
klejących i szczelność izolacji.

 Betonowanie należy przeprowadzić maksymalnie w ciągu 4 tygodni 
od zakończenia instalacji systemu BOTAMENT® FPO. Zaleca się 
sprawdzenie poprawności zainstalowanego systemu, w szczególności 
zakładów, połączeń i detali.

 Przed rozpoczęciem wylewania betonu, zaleca się, aby oczyścić 
powierzchnię membrany z pyłu, brudu, ziemi, piasku i wszystkiego co 
mogłoby doprowadzić do rozdzielenia wiązania pomiędzy membraną 
a swieżym betonem.

 W przypadku występowania odsadzki fundamentowej izolację 
pionową na ścianach z izolacją poziomą pod płytą fundamentową 
łączymy za pomocą butylowej taśmy samoprzylepnej 
BOTAMENT® FPO o szerokości 500 mm.
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Rysunki techniczne 

7.

7.1 Połączenie wzdłużne
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7.2 Połączenie poprzeczne
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7.3 Przejścia dylatacyjne

7.4 Połączenie przerw roboczych
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7.5 Hydroizolacja fundamentów palowych

7.6 Hydroizolacja konstrukcji palowych
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7.7 Hydroizolacja budynków podpiwniczonych
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7.8 Hydroizolacja odsadzki płyty fundamentowej
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Prace betoniarskie

8.

Ułożona i zaizolowana za pomocą 
BOTAMENT® FPO powierzchnia, 
jest przygotowana do dalszych 
prac. Przed wykonaniem zbrojenia 
jak i betonowania zaleca się 
sprawdzenie  poprawnośc i 
za insta lowanego systemu, 
w szczególności zakładów, 
połączeń i detali. Betonowanie 
należy przeprowadzić w przeciągu 
4 tygodni od zakończenia 
instalacji systemu BOTAMENT® 
FPO. Jeżeli proces przewidziany 
jest w dłuższym odstępie czasu 
membranę należy zabezpieczyć 
za pomocą:

8.1  Stożek Abramsa
Metoda opadu stożka [N7] polega na zbadaniu 
różnicy wysokości, jaką będzie miała mieszanka 
betonowa umieszczona w formie i po jej zdjęciu. Na 
podstawie różnicy wysokości można odpowiednio 
sklasyfikować konsystencję mieszanki. Proces badania 
jest ściśle opisany przez normę PN-EN 12350-2 
„Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badania 
konsystencji metodą opadu stożka.” Zwilżoną formę 
i podstawkę należy przymocować do siebie. Formę 

wypełnia się mieszanką betonową. Po wypełnieniu 
każdej 1/3 wysokości należy zagęścić mieszankę 
25 uderzeniami pręta. Po wypełnieniu całości górną 
powierzchnię formy należy wyrównać. Następnie 
rozformowuje się mieszankę w czasie od 5 s. do 10 s. 
poprzez równomierne podnoszenie formy do góry. 
Bezpośrednio po usunięciu formy należy zmierzyć 
miarką opad stożka.

Klasa Opadanie Charakter betonu Zastosowanie
S1 10 – 40 mm Wilgotny Krawężniki
S2 50 – 90 mm Plastyczny Koryta odwodnieniowe
S3 100 – 150 mm Półpłynny Schody, rampy
S4 160 – 210 mm Płynny Ściany, fundamenty, belki
S5 > 210 mm Bardzo płynny Konstrukcje żelbetowe wzmacniane

• folii wykonanej z tworzyw 
sztucznych odpornych na 
promieniowanie UV

• geowłókniny / geotekstylia 
odporne na działanie UV

W trakcie zbrojenia i betonowania 
należy zwrócić uwagę, aby nie 
uszkodzić powierzchni membrany 
BOTAMENT® FPO, w celu ochrony 
powierzchni zleca się stosowanie 

prefabrykowanych pierścieni / 
systemowych podkładek. System 
osiąga pełną funkcję uszczelniającą 
w połączeniu ze świeżo wylanym 
betonem klasy minimum C 20/25, 
konsystencji minimum klasy S4 na 
podstawie metody opadu stożka 
Abramsa lub klasy płynności 
betonu F4-F6 na podstawie 
metody rozpływu.
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8.1  Metoda rozpływu (metoda stolika rozpływowego).
Metoda rozpływu (metoda stolika rozpływowego) 
[N10] polega na zmierzeniu maksymalnego rozpływu 
mieszanki betonowej pod wpływem ruchu stolika 
rozpływowego. Na podstawie szerokości rozpływu 
można odpowiednio sklasyfikować konsystencję 
mieszanki. Proces badania jest ściśle opisany 
przez normę PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki 
betonowej. Część 5: Badania konsystencji metodą 
stolika rozpływowego.” Stolik rozpływowy należy 
umieścić na płaskiej powierzchni. Przed badaniem 
należy zwilżyć powierzchnię stolika i wnętrze 
formy. Formę umieszcza się centralnie na stoliku, 
unieruchamia ją i wypełnia betonem. Po wypełnieniu 
każdej połowy wysokości należy zagęścić mieszankę 
10 uderzeniami drążka. Po wypełnieniu całości, górną 
powierzchnię formy należy wyrównać. Po odczekaniu 

30 s rozformowuje się mieszankę w czasie od 3 s. 
do 6 s. poprzez równomierne podnoszenie formy do 
góry. Lekko podnosi się ruchomą powierzchnię stolika 
do odpowiedniej wysokości i puszcza. Powtarza się 15 
takich cykli. Za pomocą miarki mierzy się maksymalny 
wymiar rozpływu na dwóch kierunkach d1 i d2:

Klasa płynności Zakres płynności
F1 < lub = 340 mm
F2 350 - 410 mm
F3 420 - 480 mm
F4 490 - 550 mm
F5 560 - 620 mm
F6 < lub = 630 mm

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu 
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. 
W przypadku zagadnień nie poruszonych w instrukcji 
prosimy o kontakt z technikiem zastosowań Botament. 
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. Po ukazaniu się nowego wydania 
powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne 
zawarte są w kartach technicznych dostępnych na 
stronie internetowej www.botament.com.

Uwagi

9.
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Doradztwo techniczne: 
tel. +48 606 318 643
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00
połączenie płatne wg. stawki operatora, 
lub e-mail: technik@botament.pl

MC-Bauchemie Sp. z o.o. 
div. BOTAMENT® 

ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 286 45 55 
info@botament.pl, www.botament.com
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