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Botament® Home Project to unikalna synergia profesjonalnej chemii 
budowlanej, wykonawstwa i designu. To innowacyjne i ekologiczne 
produkty, które gwarantują trwałość i estetykę wykończenia każdego 
wnętrza.
 
To nieskazitelna czystość powierzchni dzięki fugom w technologii  
Natural Clean Power odpychającej brud. To wygodne i pewne rozwiązania  
strefy prysznica, wszechstronna płyta budowlana do kreatywnej 
zabudowy wnętrz, oraz profesjonalne zaprawy klejowe do wszytkich 
rodzajów płytek w wymiarach od S do XXL.
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Zaprawy 
klejowe

Zaprawy klejowe do płytek XXL 
Pewność i bezpieczeństwo 

Przy klejeniu płyt wielkoformatowych gresowych, kamiennych czy betonowych należy 
stosować wysokiej jakości, specjalnie dedykowane do tego rodzaju płytek zaprawy klejowe, 
jak Botament® M 21 HP czy Botament® M 29 HP, które utrzymają ciężar płyty i zapewnią 
jej przyczepność do podłoża. Mamy wówczas pewność, że nawet największe formaty 
będą cieszyć nas swoim pięknem na ścianach i posadzkach przez wiele kolejnych lat.
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Jakość, pewność i łatwa obróbka dzięki technologii Airflow oraz trwałość na lata 
– tym cechują się zaprawy klejowe Botament®.

Ekologia 
i bezpieczeństwo

Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i środowiska to znaczy, że nie emitują 
szkodliwych substancji, które mogłyby zagrozić zdrowiu czy samopoczuciu użytkowników.

Technologia Airflow zapewnia jeszcze wydajniejszą i łatwiejszą obróbkę. 

Botament® M 21 HP  
Botament® M 29 HP  
– najwyższe  parametry:

 wielofunkcyjne produkty to 
oszczędność czasu oraz pieniędzy

 wysoka wydajność zapewnia 
ekonomiczną realizację inwestycji

 zredukowane zjawisko pylenia 
zapewnia komfort oraz czystość prac 
remontowych

 wielofunkcyjne zaprawy klejowe 
nadają się do układania większości 
rodzajów okładzin ceramicznych, 
ściennych i podłogowych, wewnątrz 
oraz na zewnątrz

 wysoka  
stabilność  
i elastyczność

 wysoka  
wydajność 

 szczególnie 
do płyt  
wielkoformatowych 

 zredukowane 
zjawisko pylenia
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Flex-fuga 
M 44 NC Power

Zaprawy do spoinowania 
Gładkość i czystość 

Dzięki zastosowaniu unikatowej technologii Natural Clean Power hydrofobowa 
powierzchnia fugi odpycha cząsteczki wody oraz uniemożliwia osadzanie się brudu  
na jej powierzchni. 

Doskonale gładka, jedwabista powierzchnia fugi podkreśli charakter płytki, stanowiąc 
perfekcyjne wykończenie zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz. 
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biały
nr 10

 odporność  
na wodę i zabrudzenia

 łatwość  
w czyszczeniu

 trwałość  
kolorów

 jedwabista, gładka  
powierzchnia

pergamon
nr 11

srebrnoszary 
nr 16

manhattan
nr 23

szary
nr 24

tytanowoszary 
nr 25

betonowoszary
nr 22

bahamabeż
nr 33

karmel
nr 34

terrabraun
nr 36

miodowy 
nr 39

czarny 
nr 90

kakao 
nr 38

melba
nr 58

jasnoszary
nr 19

antracyt
nr 26

bambus
nr 32

jaśmin
nr 29

Maksymalny  
komfort

Flex-fuga Botament® spełnia wymogi normy PN EN 13888 CG2 WA. Jest doskonała 
na ogrzewane powierzchnie. Nadaje się do spoinowania okładzin ściennych 
i podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Produkt został doceniony przez architektów oraz właścicieli salonów płytek i wyróżniony 
znakiem Łazienka Wybór Roku. 

Wysoka odporność na zabrudzenia i działanie wody dzięki technologii Natural Clean Power.  
Idealna gładkość i bogata kolorystyka. Poznaj flex-fugę Botament® M 44 NC Power.

 Natural  
Clean Power



8 Home projekt

Multifuge® 
Diamond MAX

Zaprawy do spoinowania 
Kolory pełne blasku 

Multifuge® Diamond MAX jest wielofunkcyjną, 3 składnikową zaprawą do spoinowania 
na bazie żywic epoksydowych do okładzin ściennych i podłogowych. To wszechstronne 
rozwiązanie do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

Doskonale sprawdzi się w mieszkaniach prywatnych oraz w obiektach wellness & spa. 
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pergamon
nr 11

Czystość 
i higiena 

Długotrwałe obciążenie wilgocią stanowi doskonałą pożywkę do rozwoju pleśni.  
Specjalnie dobrane surowce zapobiegają rozwojowi szkodliwych dla zdrowia 
mikroorganizmów. Dzięki temu fuga nadaje się wszędzie tam, gdzie higiena jest 
najwyższym priorytetem.

Multifuge® Diamond MAX – perfekcja wykończenia
 czystość i higiena 

 gładka, jedwabista powierzchnia  

 estetyczne wykończenie 

 wysoka odporność na zabrudzenia 

 wysoka odporność na domowe środki czyszczące 
oraz mycie pod ciśnieniem – łatwość w utrzymaniu 
czystości 

 nienasiąkliwa – brak rozwoju grzybów i pleśni

 wysoka odporność na temperaturę, obciążenia 
mechaniczne i chemiczne 

 wyjątkowa  
trwałość kolorów

Kolory pełne 
blasku 

 ławość  
czyszczenia

 wysoka 
wytrzymałość

biały 
nr 10

antracyt 
nr 26

kakao 
nr 38

tytanowoszary 
nr 25

bazalt
nr 27

mocca
nr 41

Doskonałe wykończenie wnętrz, zarówno z płytką, jak i mozaiką szklaną.  
Oto Multifuge® Diamond MAX - nowoczesna 3 składnikowa epoksydowa zaprawa do spoin  
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej. 

beż jura
nr 35

srebrnoszary 
nr 16

szary 
nr 24

havanna
nr 40

piaskowoszary 
nr 15
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Płyty 
brodzikowe

Płyty brodzikowe 
Estetyka i funkcjonalność

Płyty brodzikowe Botament® z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem przystosowane są 
do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej, umożliwiając bezprogową, licującą 
z podłogą zabudowę brodzika, łączącą estetyczny wygląd z możliwością indywidualnego 
dopasowania do warunków zabudowy.

Zostały docenione przez czołowych polskich architektów certyfikatem 
Jakość i Niezawodność Home Zone.
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Płyty brodzikowe, stosowane w połączeniu z płytą budowlaną Botament®

oraz akcesoriami, tworzą kompletny, wodoodporny system do kabin prysznicowych.

Płyty brodzikowe Botament®  
– elastyczne rozwiązanie:

 100% wodoodporność

 fabrycznie wyprofilowany spadek

 idealne podłoże pod płytki 
ceramiczne

 łatwa i szybka instalacja

 lekkość

 odporność na pleśń

 szeroki zakres wymiarów i grubości

 trwała, niezawodna konstrukcja

 elastyczność w dopasowaniu 

 do warunków zabudowy

 bezprogowa powierzchnia brodzika

 łatwy dostęp dla wózków 
inwalidzkich

Botament® PD 
Płyta brodzikowa  
z odpływem punktowym

Botament® LD 
Płyta brodzikowa z odpływem liniowym,  
dwuspadowa

Botament® LD 
Płyta brodzikowa z odpływem liniowym,  
czterospadowa 

 wodoodporna 
powłoka

 siatka z włókna 
szklanego

 mineralna  
powłoka

 polistyren 
ekstrudowany XPS

Innowacyjna 
powłoka



12 Home projekt

WC-Set 
Universal 

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zapewnia wodoodporność, redukcję hałasu 
oraz stanowi idealne podłoże pod okładziny ceramiczne.

Ogromną zaletą, którą docenią inwestorzy, są specjalnie przygotowane wzmocnione 
strefy, zabezpieczające przed pęknięciem płytek ceramicznych w miejscach nacisku miski 
sedesowej. 

Zestaw do zabudowy stelaży 
podtynkowych WC 
Łatwość montażu i wytrzymałość
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WC-Set Universal stanowi uzupełnienie zabudowy z płyty budowlanej Botament®. 
Zapewnia szybki montaż stelaży podtynkowych WC. Poznaj jego zalety.

WC-Set Universal  
– skraca czas remontu:

 dopasowany do większości stelaży

 100% wodoodporność

 idealne podłoże pod okładzinę 
ceramiczną

 odporność na pleśń

 redukcja hałasu

 wytrzymałość

 możliwość kompleksowej zabudowy 

 w połączeniu z płytą budowlaną

 czas zabudowy do 20 minut

 płyty do obróbki 
ścianek bocznych  
i górnej

Wytrzymałość 
na obciążenie

 płyta czołowa  
z gotowymi otworami 
do podłączenia 
armatury

 strefy wzmocnionej 
wytrzymałości  
na obciążenia
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Płyty 
budowlane

Płyta budowlana 
Kreatywna zabudowa 

Umożliwiają wykończenie wnętrza, tak aby idealnie oddawało charakter właścicieli, 
a jednocześnie cieszyło formą i kształtem. Dzięki nim każdy fragment powierzchni może 
być odpowiednio zaaranżowany, co jest niezmiernie ważne zarówno w małych, jak 
i przestronnych pomieszczeniach. 
Płytę budowlaną można stosować nie tylko w obszarach wilgotnych ze względu na 100% 
wodoodporność, lecz również we wszystkich innych wnętrzach, gdzie konieczne jest 
wykonanie indywidualnego projektu.
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Płyty budowlane Botament® to produkty dla ludzi ceniących sobie kreatywne rozwiązania dopasowane 
do ich potrzeb. Umożliwiają wykonanie zabudowy wnętrz w indywidualnie zaprojektowanych kształtach 
i formach. Dodatkową zaletą jest najwyższa odporność na pleśń i wpływ wody dzięki innowacyjnej 
mineralnej powłoce. 

Płyty budowlane Botament®  
– kreatywna zabudowa:

 wszechstronne możliwości 
zabudowy wanien, blatów, 
pryszniców, w różnych, nawet 
nietypowych kształtach

 100% wodoodporność to brak 
rozwoju pleśni

 idealne podłoże pod płytki 
ceramiczne

 lekkość, a zarazem wytrzymałość 
konstrukcji

 dodatkowa izolacja termiczna

 szeroki zakres grubości i wymiarów

 szybkość montażu zapewnia 50% 
krótszy czas remontu

Innowacyjna 
powłoka  mineralna  

powłoka

 siatka z włókna 
szklanego

 polistyren 
ekstrudowany XPS
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Mata  
hydroizolacyjna  
2w1  
Botament® AE 

Mata hydroizolacyjna 2w1  
Cios dla wody w mistrzowskim stylu 

Mata hydroizolacyjna Botament® AE w porównaniu z tradycyjnymi mineralnymi zaprawa 
uszczelniającymi wygrywa przede wszystkim wielofunkcyjnością i szybkością montażu.
Jednym produktem można wykonać izolację podpłytkową różnych pomieszczeń 
narażonych na działanie wilgoci oraz wody zarówno w domu np. w łazience, prysznicu, 
pralni, kuchni, jak i na zewnątrz na tarasie, balkonie, schodach. 



17Home projekt

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. 

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 

 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

 kompensacja 
naprężeń

 natychmiastowa 
odporność  
na deszcz

 łatwa aplikacja

 hydroizolacja
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Hydroizolacja  
balkonu i tarasu

Hydroizolacje reaktywne 
Komfort użytkowania - w systemie z płytką na dystansach 

Balkony i tarasy to miejsca szczególnie narażone na działanie czynników 
atmosferycznych: deszczu, wiatru, mrozu i promieniowania UV.
Na komfort ich codziennego użytkowania składają się nie tylko walory architektoniczne, 
ale także odpowiednio dobrane do rodzaju obciążenia materiały hydroizolacyjne. 
Zabezpieczają one skutecznie konstrukcję i pozwalają cieszyć się ich użytkowaniem
bez konieczności kosztownych remontów.



19Home projekt

Tarasy, balkony wykończone płytkami na dystansach, deską naturalną lub kompozytową to coraz 
popularniejsze rozwiązanie w budownictwie mieszkaniowym. Chcąc zapewnić sobie komfort 
użytkowania na lata należy wybierać nowoczesne produkty hydroizolacyjne jak np. hydroizolacja 
Botament® RD 2 The Green 1 czy Botament® RD 1 Universal. 

Botament® RD 2 / RD 1  
Hydroizolacja balkonu i tarasu  
z gwarancją komfortu na lata

 wysoka szczelność, 

 odporność na promieniowanie UV  
i procesy starzenia,

 odporność na mróz, wysoka 
elastyczność również w niskich 
temperaturach,

 wysoki komfort użytkowania  
– brak emisji szkodliwych związków, 

 szybki postęp prac – czas schnięcia  
4 godziny,

 odporność na deszcz  
już po 3 godzinach.

Wodoszczelna i paroprzepuszczalna Odporna na promieniowanie UV Brak emisji szkodliwych substancji

 odporność 
na UV

 wzmocniony 
włóknami

 polymer 
technologie

 hightech 
speed system

Profesjonalizm
się opłaca

 najwyższa 
szczelność
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Klej dyspersyjny 
Botament® K 572

Klej do paneli winylowych LVT
Nowoczesny wygląd oraz szybkość wykonania 

Panele winylowe LVT z sezonu na sezon zyskują coraz większą popularność. 
Nie tylko dlatego, że wyróżniają się bardzo szeroką gamą wzorów, mogą imitować swoim 
wyglądem drewno, kamienie naturalne czy inne surowce, lecz także z uwagi na łatwość 
i szybkość wykonania z wykorzystaniem kleju dyspersyjnego Botament® K 572. 
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Panele winylowe LVT są jednym z nowoczesnych sposobów wykonania trwałej i estetycznej podłogi. 
Do montażu tego rodzaju okładzin warto stosować bezpieczne dla zdrowia niskoemisyjne produkty, jak 
klej Botament® K 572. Łatwa obróbka oraz niskie zużycie produktu optymalizuje wydajność układania 
i przyspiesza postęp inwestycji.

Gdy liczy się  
szybkość  
wykonania 

Innowacyjna receptura Botament® K 572 optymalizuje wydajność układania i przyspiesza 
postęp inwestycji. Niewątpliwą zaletą tego innowacyjnego kleju jest wysoki komfort pracy 
wykonawcy oraz możliwość natychmiastowego obciążania powierzchni.

Botament® K 572 
Klej do wykładzin LVT 

 łatwa aplikacja – przyspiesza postęp 
prac

 wysoka wydajność – optymalizuje 
koszty inwestycji

 nie emituje szkodliwych substancji  
– bezpieczeństwo dla zdrowia 

 możliwość natychmiastowego 
obciążania powierzchni – skraca czas 
prac remontowych 

 bezpieczny  
dla zdrowia  
i środowiska

 łatwość aplikacji

 wysoka  
wydajność

Szybkość  
i estetyka 
wykonania 
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW  Produkty, parametry, właściwości

BOTAMENT® D 11
środek gruntujący

Opis produktu Właściwości
Botament® D 11 jest środkiem gruntującym stosowanym do 
przygotowania chłonnych podłoży przed aplikacją zapraw klejowych 
do płytek, mas szpachlowych i wyrównujących, tynków oraz powłok 
malarskich, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

 możliwość rozcieńczania z wodą (w stosunku 1:1)
 szybkie schnięcie
 poprawia przyczepność
 nanoszenie wałkiem lub pędzlem
 redukuje chłonność podłoża 

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

około 60-100 ml/m2 na każdą 
warstwę w zależności od 
chłonności podłoża

odcienie różowego  5 l butelka z tworzywa sztucznego 60 x 5 l

 10 l kanister z tworzywa sztucznego 40 x 10 l

 30 l kanister z tworzywa sztucznego 12 x  30 l

 200 l beczka 2 x 200 l

PREMIUM

PRODUKT
2 w 1

BOTAMENT® D 1 Speed
szybki, wielofunkcyjny środek gruntujący  

  Botament ®

Hightech

SPEED
System  

Opis produktu Właściwości
Botament® D 1 SPEED jest szybkim, wielofunkcyjnym środkiem 
gruntującym stosowanym do przygotowania chłonnych i niechłonnych 
podłoży przed aplikacją zapraw klejowych do płytek, mas szpachlowych 
i wyrównujących, tynków oraz powłok malarskich, zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynków.

 tworzy mostek sczepny na podłożach 
niechłonnych np. płytkach ceramicznych, lastrico, 
płytach OSB 

 szybkoschnący
 możliwość rozcieńczania z wodą w stosunku 1:2
 do podłoży chłonnych i niechłonnych 
 nakładanie pędzlem lub wałkiem 

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

około 50 -100 g/m² turkusowy  1 kg butelka z tworzywa sztucznego 6 x 1 kg  300 x 1 kg

 5 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  54 x 5 kg

 10 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  32 x  10 kg

ŚRODKI GRUNTUJĄCE / MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

BOTAMENT® M 49
masa samopoziomująca do 30 mm

Opis produktu Właściwości
Botament® M 49 jest masą samopoziomującą do wyrównywania 
powierzchni podłogowych wewnątrz budynków.

 możliwość mieszania z piaskiem kwarcowym 
 wchodzenie po ok. 6 h
 na ogrzewane powierzchnie podłogowe
 wysoka wytrzymałość powierzchniowa
 optymalna konsystencja 

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

ok. 1,6 kg/m2/mm szary 25 kg 42 x 25 kg
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW  Produkty, parametry, właściwości

BOTAMENT® M 80
masa wyrównawcza od 3 do 50 mm

Opis produktu Właściwości
Botament® M 80 jest uniwersalną zaprawą na bazie cementu do napraw 
oraz wyrównywania mineralnych podłoży ściennych i podłogowych, 
wewnątrz i na zewnątrz. 

 możliwość wykonywania okładzin po ok. 48 godz. 
 wytrzymała
 obróbka pacą lub pacą z filcem
 do wykonywania wyokrągleń
 do stosowania w miejscach stale obciążonych 

wodą

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

ok. 1,7 kg/m2/mm szary 25 kg 42 x 25 kg

MASY WYRÓWNAWCZE / KOMPENSACJA NAPRĘŻEŃ

BOTAMENT® M 100
szybkowiążąca, masa wyrównawcza od 3 do 50 mm

Opis produktu Właściwości
Botament® M 100 jest uniwersalną, szybkowiążącą zaprawą na bazie 
cementu do napraw oraz wyrównywania mineralnych podłoży ściennych 
i podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz. 

 możliwość wykonywania okładzin po ok. 2 godz. 
 wytrzymała
 obróbka pacą lub pacą z filcem
 do wykonywania wyokrągleń
 do stosowania w miejscach stale obciążonych 

wodą

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

około 1,3 kg/m2/mm szary  20 kg  papierowy worek 42 x 20 kg

BOTAMENT® TE
płyta tłumiąco-kompensująca

Opis produktu Właściwości
Botament® TE płyta tłumiąco - kompensująca poprawia akustykę 
pomieszczeń oraz kompensuje naprężenia pomiędzy płytkami, 
a podłożem wewnątrz pomieszczeń. Efekt tłumienia przyklejonej płyty 
tłumiącej wraz z przyklejoną okładziną ceramiczną został sprawdzony 
zgodnie z normą EN ISO 140-8.

 tłumienie dzwięków o 14 dB
 elastyczna kompensacja naprężeń 
 mostkowanie rys
 szybkie i łatwe układanie
 niska nadbudowa

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

- ciemnoszary
płyta 1 m x 0,6 m 
grubość 6 mm

20 szt. (12m2)
120 szt. (72 m2)  
6 kartonów

BOTAMENT® A 220
masa samopoziomująca do 30 mm

Opis produktu Właściwości
Botament® A 220 jest samopoziomującą masą do wyrównywania 
podłoży wewnątrz pomieszczeń.

 do większości podłoży 
 doskonałe właściwość i rozpływu
 na ogrzewania podłogowe
 powierzchnia o wysokiej wytrzmałości
 nadaje się pod obciążenia krzeseł na kółkach 

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

~ 1,5 kg/ m²/ mm szary 25 kg 40 x 25 kg
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BOTAMENT® MD 28
wysokoelastyczna hydroizolacja do tarasów balkonów, basenów  

Opis produktu Właściwości
Botament® MD 28 jest dwuskładnikową, hydraulicznie wiążącą, 
mostkującą rysy izolacją zespoloną do stosowania na powierzchniach 
ściennych i podłogowych. 
Botament® MD 28 stosowany jest jako elastyczna izolacja podpłytkowa 
w pomieszczeniach mokrych, na tarasach i balkonach oraz basenach. 
Botament® MD 28 spełnia wymogi normy PN-EN 14891 typ CM O2P.

 wysoka elastyczność
 mostkuje rysy w temp. do - 20 ºC 
 otwarta na dyfuzję pary wodnej 
 izolacja pod okładzinę ceramiczna  

i z kamienia naturalnego 
 do niecek basenowych

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

~ 1,6 kg/m²/mm biały 35 kg jednostka (A+B)

25 kg komponent A
 10 kg komponent B

42 x 25 kg 
30 x 10 kg

BOTAMENT® AE 
mata hydroizolacyjna 2w1  

2w12w1

Opis produktu Właściwości
Botament® AE mata hydroizolacyjna 2w1 jest uniwersalną izolacją 
podpłytową pod okładziny z płytek ceramicznych oraz kamienia 
naturalnego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkt nadaje 
się do wykonywania izolacji na ścianach i podłogach w budownictwie 
indywidualnym jak i przemysłowym zarówno jako izolacja powierzchni 
silnie obciążonych wodą, jak i powierzchni narażonych na obciążenia 
chemiczne np. w kuchniach przemysłowych. Mata AE dodatkowo pełni 
funkcję kompensacji naprężeń występujących w podłożu.

 na tarasy i balkony
 do pomieszczeń wilgotnych 
 kompensacja naprężeń, mostkowanie rys
 elastyczna
 odporność na dodatkowe oddziaływanie 

chemiczne zgodnie z PG-AIV-B (BK C)

Sprawdzona w systemie do stosowania z Botament® M 21  
oraz Botament® M 21 HP Speed

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

- niebieski rolka  10 m x 1 m 1 x rolka 10 m 25 kart. (250 m2)

rolka  30 m x 1 m 1 x rolka 30 m 16 kart. (480 m2)

HYDROIZOLACJE PODPŁYTKOWE

BOTAMENT® DF 9 Plus
folia w płynie

Opis produktu Właściwości
Botament® DF 9 Plus jest mostkującą rysy hydroizolacją podpłytkową do 
stosowania wewnątrz budynków w takich pomieszczeniach jak: łazienki, 
prysznice, kuchnie, pralnie, itp. Nadaje się do stosowania również na 
ogrzewanych powierzchniach. Botament® DF 9 Plus spełnia wymogi 
normy PN-EN 14891.

 wysoka elastyczność
 otwarta na dyfuzję pary wodnej 
 bezrozpuszczalnikowa 
 do obróbki wałkiem lub szpachlą 

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

około 1,2 kg/m2/mm szary   3 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 120

 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 30

 21 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 16
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BOTAMENT® RD 2 The Green 1
szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna 2K

wielofunkcyjny

 

  Botament ®

Hightech

SPEED
System   

Opis produktu Właściwości
Botament® RD 2 The Green 1 jest szybkowiążącą, nie zawierającą 
bitumów zaprawą uszczelniającą służącą do izolacji stykających się 
z gruntem części budowli oraz części naziemnych budowli, zarówno 
w nowym budownictwie jak i w przypadku renowacji starych izolacji. 
Botament® RD 2 The Green 1 jest zgodny z europejską oceną techniczną 
ETA-18/0326 jako elastyczna, modyfikowana polimerami izolacja 
grubowarstwowa. 
Botament® RD 2 The Green 1 posiada atest PZH do zastosowania 
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

 szybki postęp prac izolacyjnych
 zgodny z ETA 
 nie wymaga gruntowania
 wysoka elastyczność, mostkowanie rys
 wysoka odporność na promieniowanie UV, mróz 

oraz procesy starzenia
 możliwość pokrywania powłokami malarskimi, 

tynkarskimi oraz płytkami cermicznymi
 możliwość użycia jako zaprawy klejowej do płytek

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

ok. 1,18 kg/m2/mm
wymagane grubości powłoki 
w zależności od obciążenia 
wodą - karta techniczna

zielony  20 kg jednostka (A+B)  12 x 20 kg

 10 kg komponent płynny (A) 
 10 kg komponent proszkowy (B) 

 8 kg jednostka (A+B) 33 x 8 kg

 4 kg komponent płynny (A) 
 4 kg komponent proszkowy (B)

HYDROIZOLACJE PODPŁYTKOWE

BOTAMENT® RD 1 Universal
szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna 1K 

wielofunkcyjny

 

  Botament ®

Hightech

SPEED
System   

Opis produktu Właściwości
Botament® RD 1 Universal jest jednokomponentową szybkowiążącą 
izolacją reaktywną do izolacji stykających się z gruntem części budowli 
oraz część naziemnych budowli, zarówno w nowym budownictwie jak 
i w przypadku renowacji starych izolacji. 
Botament® RD 1 Universal jest zgodny z europejską oceną techniczną 
ETA-18/0327 jako elastyczna, modyfikowana polimerami izolacja 
grubowarstwowa. Botament® RD 1 Universal posiada atest PZH do 
zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 zgodny z ETA 
 gotowy do użycia, nie wymaga gruntowania
 wysoka elastyczność, mostkowanie rys
 możliwość wykorzystania części materiału
 możliwość pokrywania powłokami malarskimi, 

tynkarskimi oraz płytkami ceramicznymi

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

ok. 1,1 kg/m²/mm
wymagane grubości powłoki 
w zależności od obciążenia wodą  
- karta techniczna

zielony 2,5 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 144 x 2,5 kg 

 10 kg wiaderko z tworzywa sztucznego   33 x 10 kg

30 kg wiaderko z tworzywa sztucznego   12 x 30 kg 

BOTAMENT® ATE Max
wielofunkcyjna membrana izolacyjna, tłumiąca, kompensująca naprężenia  

Opis produktu Właściwości
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.

 elastyczna kompensacja naprężeń ze sztywnych 
okładzin

 do krytycznych i  młodych podłoży
 redukuje dźwięki uderzeniowe
 wysoka zdolność mostkowania rys
 redukuje naprężenia
 bardzo cienka

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

biały, szary 15 m rolka (1 m szerokość) 1 x 15 m rolka 18 x 15 m 

1,8 mm grubość
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BOTAMENT® SB 78 
systemowa taśma uszczelniająca + akcesoria 

Opis produktu Właściwości
Botament® SB 78 jest poprzecznie elastyczną taśmą uszczelniającą, 
dwustronnie powlekaną włókniną do stosowania w systemie 
z mineralnymi izolacjami podpłytkowymi, matą hydroizolacyjną 2w1 
Botament® AE oraz izolacjami reaktywnymi Botament® RD 2 The Green 1, 
Botament® RD 1 Universal. Botament® SB nadaje się do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Uzupełnienie oferty stanowią mankiety uszczelniające do przejść 
instalacyjnych.

 elastyczna 
 do uszczelniania spoin dylatacyjnych oraz 

połączeń ściana - posadzka 
 odporność na dodatkowe oddziaływanie 

chemiczne zgodnie z PG-AIV-B (BK C)
 do pomieszczeń wilgotnych, balkonów i tarasów 
 wysoka odporność na rozrywanie

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

- niebieski rolka 10 m x 12 cm 1 x rolka 10 m 72

rolka 50 m x 12 cm 1 x rolka 50 m 100

narożnik zewnętrzny 10 szt. 500

narożnik wewnętrzny 10 szt. 500

mankiet 120 x 120 mm 10 szt. 800

mankiet 425 x 425 mm 10 szt. 400

HYDROIZOLACJE PODPŁYTKOWE

BOTAMENT® AB
elastyczna taśma uszczelniająca

Opis produktu Właściwości
Botament® AB jest elastyczną taśmą uszczelniającą do wewnątrz służącą 
do uszczelniania spoin ściennych, posadzkowych oraz dylatacyjnych. 
Taśma przeznaczona jest do izolacji pomieszczeń mokrych i wilgotnych, 
jak: łazienki, kabiny prysznicowe, toalety itp.

 elastyczna
 do wewnątrz
 bardzo dobra przyczepność do izolacji Botament®

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

- szary rolka 10 m x 12 cm 1 x rolka 10 m 120

rolka 50 m x 12 cm 1 x rolka 50 m 500

MULTIPROOF® 
hydroizolacja hybrydowa, jednoskładnikowa

Opis produktu Właściwości
MULTIPROOF® jest jednoskładnikową izolacją hybrydową do 
wykonywania izolacji podpłytkowych wewnątrz i na zewnątrz. 
MULTIPROOF® jest produktem 2w1, który może być stosowany w dwóch 
w zależności od obciążenia wodą, jako hydroizolacja przeciwwilgociowa 
w łazienkach, sanitariatach lub jako hydroizolacja przeciw wodzie nie 
będącej pod ciśnieniem, na tarasach i balkonach.

 gotowy do użycia
 wysokoelastyczny, mostkuje rysy, wzmocniona 

włóknami
 nie wymaga gruntowania
 hydroizolacja na balkony i tarasy

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

Pomieszczenia mokre (ściana)
wykonanie minimalnej grubość 
suchej warstwy dmin (0,5 mm)
~ 0,80 kg/m² 

balkony i tarasy
wykonanie minimalnej grubość 
suchej warstwy dmin (2,0 mm)
~ 2,9 kg/m²

szary 10 kg 33

18 kg 16



27Home projekt

PRZEGLĄD PRODUKTÓW  Produkty, parametry, właściwości

BOTAMENT® M 21
elastyczna zaprawa klejowa PN E N 12004

Zg

odny z norm

ą

C2
TE

Opis produktu Właściwości
Botament® M 21 jest elastyczną, cienkowarstwową zaprawą klejową do 
układania większości ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, 
zarówno wewnątrz i zewnątrz budynków.

 elastyczna
 bardzo stabilna
 na ogrzewane powierzchnie podłogowe
 do systemu „płytka na płytkę“
 do klejenia maty Botament® AE

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

paca zębata 
 6 mm - ok. 2,4 kg/m2

 8 mm - ok. 3,2 kg/m2

10 mm - ok. 3,8 kg/m2

jasnoszary 25 kg worek papierowy 42 x 25 kg

ZAPRAWY KLEJOWE

BOTAMENT® M 19
cienkowarstwowa zaprawa klejowa PN E N 12004

Zg

odny z norm

ą

C1
T

Opis produktu Właściwości
Botament® M 19 jest cienkowarstwową zaprawą klejową do klejenia 
większości okładzin ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz. 

 bardzo stabilna
 do wewnątrz i na zewnątrz 
 mrozoodporna
 do gresu tylko wewnątrz 
 na ściany i podłogi

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

paca zębata
 6 mm - ok. 2,6 kg/m2

 8 mm - ok. 3,4 kg/m2

10 mm - ok. 3,9 kg/m2

szary 25 kg worek papierowy 42 x 25 kg

BOTAMENT® M 20
elastyczna zaprawa klejowa  PN E N 12004

Zg

odny z norm

ą

C2
T

Opis produktu Właściwości
Botament® M 20 jest elastyczną, wzmocnioną włóknami zaprawą klejową 
do układania większości okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

 elastyczna
 bardzo stabilna
 na ogrzewane powierzchnie
 wzmocniona włóknami
 maksymalna grubość warstwy 15 mm

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

paca zębata
 6 mm - ok. 2,6 kg/m2 
 8 mm - ok. 3,5 kg/m2 
10 mm - ok. 4,2 kg/m2

szary 25 kg worek papierowy 42 x 25 kg
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BOTAMENT® M 29
rozpływna zaprawa klejowa PN E N 12004

Zg

odny z norm

ą

C2
E

Opis produktu Właściwości
Botament® M 29 jest zaprawą klejową z przeznaczoną do 
stosowania w obiektach budowlanych z posadzkami narażonymi 
na duże obciążenia. Nadaje się idealnie do stosowania na balkonach 
i tarasach. Botament® M 29 umożliwia klejenie płytek bez pustek 
powierzchniowych co zdecydowanie redukuje szkody spowodowane 
mrozem.

 elastyczna
 do układania bez pustek powierzchniowych
 na ogrzewane powierzchnie podłogowe, balkony i 

tarasy
 szybka możliwość wchodzenia i spoinowania  

po ok. 6 godzinach
 do większości okładzin ceramicznych

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

10 mm paca zębata - ok. 4,7 kg/m2

klejenie średniowarstwowe  
- ok. 7,0 kg/m2

szary 25 kg worek papierowy 42 x 25 kg

PREMIUM

PRODUKT
4 w 1

BOTAMENT® M 21 HP Speed 
szybkowiążąca, elastyczna zaprawa klejowa,  
cienko-, średniowarstwowa, rozpływna 

PN E N 12002

Zg

odny z norm

ą

C2FTE

S1

Opis produktu Właściwości
Botament® M 21 HP Speed jest wysokoelastyczną, wzmocnionym 
włóknami, lekką zaprawą klejową do klejenia większości okładzin 
ceramicznych ściennych i podłogowych oraz kamieni naturalnych 
niewrażliwych na przebarwienia. Nadaje się do wewnątrz i zewnątrz. 
Dzięki technologii Airflow zaprawa klejowa charakteryzuje się wysoką 
wydajnością, kremową konsystencją oraz lekką obróbką, w wersji 
cienko, średniowarstwowej oraz rozpływnej.

 bardzo wydajna 
 wysokoelastyczna – przewyższa wymagania 

klasyfikacji S1
 na ogrzewane powierzchnie, balkony, tarasy
 bardzo stabilna zgodnie z norma EN 12004
 grubość warstwy do 10 mm w jednym cyklu 

roboczym 

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

cienkowarstwowa 6 mm  
- praca zębata ok. 2,0 kg/m2

średniowarstwowa ok. 4,2 kg/m2

szary 25 kg worek papierowy 40 x 25 kg

ZAPRAWY KLEJOWE

PREMIUM

PRODUKT
2 w 1

BOTAMENT® M 21 HP
wysokoelastyczna zaprawa klejowa PN E N 12002

Zg

odny z norm

ą

C2TE

S1

Opis produktu Właściwości
Botament® M 21 HP jest lekką zaprawą klejową o wysokiej 
elastyczności do klejenia większości okładzin ceramicznych, ściennych 
i podłogowych, wewnątrz, również na ogrzewanych powierzchniach, 
jak i na zewnątrz budynków. Dzięki technologii Airflow Control 
zaprawa klejowa charakteryzuje się wysoką wydajnością, kremową 
konsystencją oraz lekką obróbką, zarówno w wersji cienko, jak 
i średniowarstwowej. 

 do wszystkich formatów płytek, w tym płyt 
wielkoformatowych 

 krystalizacja wody podczas wiązania 
 wzmocniona mikrowłóknami
 zredukowane zjawisko pylenia
 brak spływu – kontrola nad płytką

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

cienkowarstwowa 
6 mm - paca zębata ~ 2,3 kg/m² 
8 mm - paca zębata ~ 2,8 kg/m² 
10 mm - paca zębata ~ 3,2 kg/m² 

średniowarstwowa ok. 3,8 kg/m2

szary 20 kg worek hybrydowy 54 x 20 kg
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ZAPRAWY KLEJOWE

PREMIUM

PRODUKT
4 w 1

MULTILIGHT®

wielofunkcyjna zaprawa klejowa PN E N 12002

Zg

odny z norm

ą

C2TE

S1/S2

Opis produktu Właściwości
MULTILIGHT® jest wielofunkcyjną, lekką zaprawą klejową do układania 
większości ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Nadaje się do stosowania na 
ogrzewanych powierzchniach.

 wysoka stabilność i elastyczność
 szczególnie do płytek wielkoformatowych
 wysoka wydajność
 długi czas otwarty oraz przeznaczony na korektę
 do niwelowania nierówności do 20 mm

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

cienkowarstwowa 8 mm - paca:  
ok. 2,1 kg/m2

rozpływna 10 mm - paca:  
ok. 2,2 kg/m2

średniowarstwowa: ok. 3,5 kg/m2

szary 15 kg worek hybrydowy 42 x 15 kg

PREMIUM

PRODUKT
5 w 1

MULTISTONE®  
wielofunkcyjna zaprawa klejowa do kamieni 
naturalnych oraz okładzin ceramicznych

PN E N 12004

Zg

odny z norm

ą

C2FT

S1/S2
wielofunkcyjny

Opis produktu Właściwości
MULTISTONE® jest wielofunkcyjną, lekką zaprawą klejową, stosowaną 
na powierzchniach ścian i podłóg, do układania prawie wszystkich 
rodzajów kamienia naturalnego jak również płytek ceramicznych, 
zarówno wewnątrz, również na ogrzewane powierzchnie, jak i na 
zewnątrz budynków. Dzięki zastosowaniu technologii Air Flow 
MULTISTONE® charakteryzuje się wyjątkowo łatwą obróbką 
i kremową konsystencją.

 wysoka stabilność i elastyczność
 szczególnie do płytek wielkoformatowych
 wysoka wydajność
 szybkowiążąca, krystalizacja wody w zaprawie 
 zredukowane pylenie

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

cienkowarstwowa 8 mm  
- praca zębata ok. 2,6 kg/m2

rozpływna 10 mm - paca zębata 
ok. 2,8 kg/m2

średniowarstwowa ok. 4,0 kg/m2

kremowobiały 15 kg worek papierowy 50 x 15 kg

BOTAMENT® M 29 HP
elastyczna zaprawa klejowa do okładzin podłogowych PN E N 12002

Zg

odny z norm

ą

C2E

S1

Opis produktu Właściwości
Botament® M 29 HP jest elastyczną zaprawą klejową o konsystencji 
rozpływnej do szybkiego układania większości ceramicznych okładzin 
podłogowych, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynków.

 niezwykle wydajna
 wysoce elastyczna
 na ogrzewane powierzchnie podłogowe, balkony i 

tarasy
 pełne wypełnienie pod płytką
 kremowa konsystencja

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

10 mm  
paca zębata ok. 3,2 kg/m2

paca zębata U ok. 4,8 kg/m2

szary 25 kg worek hybrydowy 42 x 25 kg
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Multifuge® M 44
flex – fuga do 5 mm  PN E N 13888

Zg

odny z norm

ą

CG 2
WA

Opis produktu Właściwości
Botament® M 44NC Power jest hydrofobową zaprawą do spoinowania 
okładzin ceramicznych do 5 mm. Zastosowana technologia NATURAL 
CLEAN POWER skutecznie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, pleśni 
oraz osadzaniu się zabrudzeń na powierzchni fugi. Produkt nadaje się do 
spoinowania okładzin ściennych i podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz.

 szerokość spoin do 5 mm
 gładka, jedwabista powierzchnia
 zgodna z normą EN 13888 CG 2 WA 
 NATURAL CLEAN POWER
 odporna na wodę i zabrudzenia

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

płytka, szerokość spoiny 4 mm
30 x 60 x 0,8 cm = 0,31 kg/m²

płytka, szerokość spoiny 4 mm
60 x 60 x 0,8 cm = 0,2 kg/m2

mozaika, szerokość spoiny 
3 mm
2 x 2 x 0,3 cm = 1,18 kg/m2

biały
pergamon 
srebrnoszary
jasnoszary
betonowoszary
manhattan
szary
tytanowoszary
antracyt
jaśmin
bambus
bahamabeż
karmel
terrabraun
kakao 
miodowy
melba
czarny

(nr 10)
(nr 11)
(nr 16)
(nr 19)
(nr 22)
(nr 23)
(nr 24)
(nr 25)
(nr 26)
(nr 29)
(nr 32)
(nr 33)
(nr 34)
(nr 36)
(nr 38)
(nr 39)
(nr 48)
(nr 90)

 5 kg wiaderko z tworzywa sztucznego

 1 kg wiaderko z tworzywa sztucznego
  produkt na zamówienie

72 x 5 kg

KLEJ DYSPERSYJNY / SPOINOWANIE PŁYTEK

K 572 
klej dyspersyjny

Opis produktu Właściwości
Botament® K 572 jest klejem dyspersyjnym do klejenia stabilnie 
wymiarowo okładzin podłogowych PVC w postaci płytek, desek itp. 
na chłonnych lub wyszpachlowanych podłożach w pomieszczeniach 
mieszkalnych i użytkowych, narażonych na normalne obciążenia.
Wykładziny podłogowe klejone przy użyciu Botament® K 572 można 
obciążać bezpośrednio po ułożeniu. 

 łatwa aplikacja wałkiem
 nie wymaga gruntowania
 szybki postęp prac
 czas układania do 24 godzin

  wykładzina podłogowa może być natychmiast 
załadowana

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość na palecie

nylonowy wałek:  
ok. 200 g/m2

turkusowy 6 kg 60

14 kg 16
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Multifuge® Fine Speed
wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania do 10 mm

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

wielofunkcyjny

PN E N 13888

Zg

odny z norm

ą

CG 2
WA

Opis produktu Właściwości
MULTIFUGE® Fine Speed jest wielofunkcyjną zaprawą do spoinowania 
okładzin ceramicznych, mozaiki szklanej, kamieni naturalych, wewnątrz 
i na zewnątrz.
Dzięki zastosowaniu technologii Hightech Speed możliwe jest szybkie 
zmywanie zaspoinowanej powierzchni na ścianach jak i podłogach. 
Gładka powierzchnia spoiny w połączeniu z ekskluzywną okładziną 
stanowi perfekcyjne wykończenie powierzchni podłogowych i ściennych.

 elastyczna – na ogrzewane powierzchnie 
 gładka powierzchnia spoiny
 odporna na zabrudzenia oraz na działanie wody
 szybko osiąga wytrzymałość, wysoka wydajność
 wchodzenie po ok. 90 min.

Zużycie Kolor 4 kg 20 kg Opakowanie Ilość na palecie

płytka, szerokość spoiny 4 mm
30 x 60 x 0,8 cm = 0,34 kg/m²

płytka, szerokość spoiny 4 mm
60 x 60 x 0,8 cm = 0,23 kg/m²

mozaika, szerokość spoiny 
3 mm
2 x 2 x 0,3 cm = 1,33 kg/m²

biały 
pergamon
piaskowoszary
srebrnoszary
betonowoszary
manhattan
szary
tytanowoszary
antracyt
bazalt
bahamabeż
kakao

(nr 10)
(nr 11)
(nr 15)
(nr 16)
(nr 20)
(nr 23)
(nr 24)
(nr 25)
(nr 26)
(nr 27)
(nr 33)
(nr 38)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

 4 kg worek papierowy 
  (4 szt. w zgrzewce)

 96 x 4 kg
 40 x 20 kg

Multifuge® Base
wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania PN E N 13888

Zg

odny z norm

ą

CG 2
WA

Opis produktu Właściwości
MULTIFUGE® Base jest szybkowiążącą zaprawą do spoinowania, również 
metodą szlamową, o szerokim spektrum zastosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. 
Doskonałe właściwości obróbki oraz łatwość zmywania umożliwiają 
w krótkim czasie spoinowanie dużych powierzchni okładzin podłogowych 
i ściennych. 

 elastyczna – na ogrzewane powierzchnie 
 możliwość spoinowania metodą szlamową bez 

efektu „spalenia”
 na balkony i tarasy
 odporna na ścieranie i czyszczenie strumieniem 

pary wodnej

Zużycie Kolor Szerokość spoiny 25 kg Opakowanie Ilość na palecie

płytka, szerokość spoiny 4 mm
30 x 60 x 0,8 cm = 0,36 kg/m²

płytka, szerokość spoiny 4 mm
60 x 60 x 0,8 cm = 0,20 kg/m²

płytka ciągniona, szerokość 
spoiny 8 mm
24 x 11,5 x 1,0 cm = 1,75 kg/m²

piaskowoszary
betonowoszary
szary
tytanowoszary
antracyt

(nr 15)
(nr 20)
(nr 24)
(nr 25)
(nr 26)

3-30 mm
3-30 mm
2-30 mm
2-30 mm
3-30 mm

•
•
•
•
•

 25 kg worek papierowy 40 x 25 kg

SPOINOWANIE PŁYTEK
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BOTAMENT® S 5 Supax 
silikon sanitarny 

Opis produktu Właściwości
Botament® S 5 SUPAX jest materiałem elastycznym do wypełniania 
spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych w pomieszczeniach sanitarnych 
i mokrych m.in. na szkle, emalii, ceramice. 

 elastyczny
 wysoka odporność na rozwój grzybów
 do zastosowania wewnątrz i zewnątrz
 optymalna przyczepność boczna

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

- transparentny 
biały
piaskowoszary
pergamon 
srebrnoszary
jasnoszary
betonowoszary 
- dotyczy fugi  
Multifuge Base,  
Fine Speed

betonowoszary
- dotyczy fugi M 44

manhattan
szary
tytanowoszary
antracyt
jaśmin
bambus
bahamabeż
karmel
terrabraun
kakao 
miodowy
melba
czarny

(nr 1)
(nr 10)
(nr 15)
(nr 11)
(nr 16)
(nr 19)
(nr 20) 

 
 

(nr 22)

(nr 23)
(nr 24)
(nr 25)
(nr 26)
(nr 29)
(nr 32)
(nr 33)
(nr 34)
(nr 36)
(nr 38)
(nr 39)
(nr 48)
(nr 90)

 300 ml kartusz 6 szt. 
12 szt. 
12 szt.
12 szt.
12 szt.
6 szt.
12 szt.

 
 

12 szt.

12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
6 szt.

900

SPOINOWANIE PŁYTEK

Multifuge® Diamond MAX
wielofunkcyjna zaprawa do spoin  
na bazie żywic reaktywnych 3K

wielofunkcyjny

PN E N 13888

Zg

odny z norm
ą

RG

Opis produktu Właściwości
MULTIFUGE® DIAMOND MAX jest wielofunkcyjną, 3 składnikową 
zaprawą na bazie żywic reaktywnych do spoinowania oraz klejenia płytek 
ceramicznych ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz.
Oprócz typowych zastosowań w sektorze przemysłowym/obiektowym 
materiał nadaje się również do stosowania m.in. w ośrodkach wellness, 
w prysznicach, basenach.

 zerokość spoin 2- 10 mm
 wysoka trwałość kolorów 
 łatwa obróbka
 łatwe zmywanie zimną wodą
 długi czas obróbki

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie

płytka ciągniona,  
szerokość spoiny 8 mm
24 x 11,5 x 1,0 cm = 1,86 kg/m2

płytka, szerokość spoiny 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm = 1,33 kg/m2

mozaika, szerokość spoiny 
5 mm
2 x 2 x 0,3 cm = 1,26 kg/m2

biały
pergamon
piaskowoszary 
srebrnoszary
szary
tytanowoszary
antracyt
kakao
bazalt 
beż jura
havanna
mocca

(nr 10)
(nr 11)
(nr 15)
(nr 16)
(nr 24)
(nr 25)
(nr 26)
(nr 38)
(nr 27)
(nr 35)
(nr 40)
(nr 41)

 3,5 kg  jednostka 
 0,644 kg  komp. (A)
 0,255 kg  komp. (B)
 2,6 kg  komp.(C)

0,9 kg (komp. A + B pakowane w kartonie) 
- 2,6 kg komp. C widerko
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PŁYTA BUDOWLANA

BOTAMENT® BP 
płyta budowlana

Opis produktu Właściwości
Płyta budowlana Botament® BP jest lekką płytą o wszechstronnym 
zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadaje się do 
stosowania na wszystkich nośnych podłożach. Wykonana jest na bazie 
rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego obustronnie pokrytego specjalną 
zaprawą mineralną z wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego.

 szybka obróbka
 łatwe przycinanie
 stabilna i wodoodporna 
 możliwość dowolego kształtowania
 właściwości termoizolacyjne
 nie wymaga gruntowania pod płytki

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie

-  4 x 600 x 1200 mm 60 50 x 600 x 1200 mm 18

 6 x 600 x 1200 mm 65 10 x 600 x 2600 mm 25

10 x 600 x 1200 mm 80 20 x 600 x 2600 mm 25

20 x 600 x 1200 mm 40 30 x 600 x 2600 mm 18

30 x 600 x 1200 mm 30 40 x 600 x 2600 mm 18

40 x 600 x 1200 mm 20 50 x 600 x 2600 mm 13

BOTAMENT® BP Flex 
płyta budowlana do zaokrągleń 

Opis produktu Właściwości
Botament® BP Flex jest fabrycznie nacinaną, elastyczną płytą budowlaną 
do budowy zaokrąglonych kształtów i konstrukcji.

 łatwe przycinanie
 stabilna i wodoodporna 
 możliwość dowolego kształtowania
 właściwości termoizolacyjne
 nie wymaga gruntowania pod płytki

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie

- 20x600x1200 mm 30

30x600x2600 mm*  
- nacinana pionowo lub poziomo 

18

* Produkt dostępny wyłącznie pod indywidualne zamówienie

BOTAMENT® WC-Set
uniwersalny zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych WC PN E N 12002

Zg

odny z norm

ą

C2E

S1

Opis produktu Właściwości
Botament® WC-Set jest uniwersalnym zestawem do zabudowy 
większości stelaży podtynkowych WC. Wyposażony jest w specjalnie 
przygotowane strefy wzmocnione zabezpieczające przed pęknięciem 
płytek ceramicznych w miejscach nacisku miski sedesowej oraz 
fabrycznie wycięte otwory montażowe.

 dopasowany do większości stelaży
 łatwa i szybka instalacja dzięki przygotowanym 

otworom
 stabilny dzięki wzmocnionym strefom
 możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu 

z płytą budowlaną

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość w kartonie Ilość na palecie

- WC Set Standard 1 x płyta budowlana 
20 x 600 x 1200 mm
3 x płyta budowlana 
20 x 200 x 600 mm 
Talerzyki montażowe 20 szt.
Blachowkręty 20 szt.

1 15
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PŁYTA BUDOWLANA

BOTAMENT® MS 6 
wielofunkcyjny uszczelniający klej montażowy

Opis produktu Właściwości
Botament® MS 6 jest elastycznym, uszczelniającym klejem montażowym 
do klejenia i uszczelniania płyt budowlanych Botament® BP. Nadaje się 
również do stosowania z wieloma metalami i tworzywami sztucznymi 
oraz mineralnymi materiałami budowlanymi. Botament® MS 6 
w połączeniu z płytami budowlanymi Botament® BP został dopuszczony 
do stosowania jako system uszczelniający zgodny z ETAG 022-3.

 doskonała przyczepność
 elastyczne wiązanie 
 bardzo wysoka siła klejenia 
 wysoka odporność chemiczna
 neutralne sieciowanie

Zużycie Kolor Opakowanie Ilość w kartonie Ilość na palecie

- szary 310 ml  kartusz 12 szt. 1152

WC Basic 
płyta do zabudowy stelaży podtynkowych WC 

Opis produktu Właściwości
Botament® WC-Set jest płytą czołową do zabudowy większości stelaży 
podtynkowych WC. Wyposażony jest w specjalnie przygotowane strefy 
wzmocnione zabezpieczające przed pęknięciem płytek ceramicznych 
w miejscach nacisku miski sedesowej oraz fabrycznie wycięte otwory 
montażowe.

 do zabudowy większości stelaży podtynkowych 
WC 

 punktowe wzmocnienia w strefie montażu miski 
sedesowej

 gotowe podłoże pod płytki /bez gruntowania/
 redukcja hałasu

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie

- 20 x 600 x 1200 mm 40

20 x 1200 x 1200 mm 20
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BOTAMENT® LD 
płyta brodzikowa z odpływem liniowym 

Opis produktu Właściwości
Płyty brodzikowe Botament® LD z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem 
przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej 
umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika. 
Wyposażone są w odpływ liniowy wykonany ze stali nierdzewnej. 
Dostępne są w wariancie dwuspadowym (2S) i czterospadowym (4S).

 odpływ liniowy w całości wykonany ze stali 
nierdzewnej 

 wysokość tylko 30/40 mm 
 zakres regulacji wysokości rusztu 7-18 mm
 wodoszczelność zgodnie z ETAG 022

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie

- 2S 1000 x 1000 x 30 mm 10

2S 1200 x 900 x 40 mm 10

2S 1200 x 1000 x 40 mm 10

2S 1800 x 900 x 40 mm 10

4S 900 x 900 x 30 mm 10

4S 1000 x 1000 x 30 mm 10

4S 1200 x 900 x 40 mm 10

4S 1200 x 1000 x 40 mm 10

PŁYTY BRODZIKOWE

BOTAMENT® PD 
płyta brodzikowa z odpływem punktowym 

Opis produktu Właściwości
Płyty brodzikowe Botament® PD z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem 
przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej 
umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika. 
Płyty brodzikowe dostępne są w wariancie z odpływem punktowym 
centralnym (C) oraz asymetrycznym (O).

 odpływ wykonany ze stali nierdzewnej 
 wysokość tylko 40 mm 
 zakres regulacji 10-15 mm
 wodoszczelność zgodnie z ETAG 022

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie

- 900 x 900 x 40 mm 20

1200 x 900 x 40 mm 20

1400 x 900 x 40 mm 20

1800 x 900 x 40 mm 20

1000 x 1000 x 40 mm 20

1200 x 1200 x 40 mm 20

1200 x 900 x 40 mm 20

1400 x 900 x 40 mm 20

1800 x 900 x 40 mm 20

BOTAMENT® LD - i 
płyta brodzikowa z odpływem liniowym zintegrowanym 

Opis produktu Właściwości
Płyty brodzikowe Botament® LD - i z fabrycznie wyprofilowanym 
spadkiem przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny 
ceramicznej umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę 
brodzika. Wyposażone są w zintegrowany odpływ liniowy wykonany ze 
stali nierdzewnej. Dostępne są w wariancie dwuspadowym.

 koryto z tworzywa sztucznego z pokrywą ze stali 
nierdzewnej

 wysokość 76/79 mm
 całkowicie zintegrowana technologia odwadniania
 wysokość kołnierza odpływu: 10 mm
 wodoszczelność zgodnie z ETAG 022

Zużycie WYMIAR grubość x szerokość x długość Ilość na palecie

- 900 x 900 x 76 mm 10

200 x 900 x 79 mm 10

1200 x 1000 x 79 mm 10



36 Home projekt

PRZEGLĄD PRODUKTÓW  Produkty, parametry, właściwości
AKCESORIA

BOTAMENT® LD 
Odpływ liniowy 

Opis produktu Właściwości
Botament® Water LD jest odpływem liniowym wykonanym ze 
szlachetnej stali nierdzewnej do zabudowy w jastrychach cementowych. 
Posiada fabrycznie zintegrowany kołnierz uszczelniający, który 
zapewnia optymalne połączenie z hydroizolacjami Botament®. Posiada 
dwustopniowy system odwadniający, do kontrolowanego odprowadzenia 
wody. 

 w całości ze stali nierdzewnej 
 dwustopniowy system odwadniający
 zintegrowany fabrycznie kołnierz uszczelniający
 dwustronna maskownica pokrywa ze szlachetnej 

stali nierdzewnej 
 rama ze stali nierdzewnej z 5-stopniową regulacją 

wysokości

Nazwa Wymiar pokrywy ze stali nierdzewnej długość × szerokość Ilość na palecie

Botament® Water LD 700, 800, 900, 1000 mm x 135 mm 21

BOTAMENT® BA-L 
syfon do płyty brodzikowej z odpływem liniowym

Opis produktu Właściwości
Syfon do brodzika posadzkowego z odpływem liniowym Botament® LD.  samoczyszczący syfon z odpływem poziomym

 niska zabudowa

Nazwa Odpływ Ilość na palecie

Botament® BA-L H35 poziomy DN 50 - syfon 35mm 68

Botament® BA-L H50 poziomy DN 50 - syfon 50mm 68

Botament® BA-L V50 pionowy DN 50/75 - syfon 50mm 68

BOTAMENT® BA-P 
syfon do płyty brodzikowej z odpływem punktowym

Opis produktu Właściwości
Syfon do brodzika posadzkowego z odpływem punktowym  
Botament® PD.

 regulacja wysokości dla różnych grubości płytek
 w komplecie kratka ze stali nierdzewnej

Nazwa Odpływ Ilość na palecie

Botament® BA-P V50 pionowy DN 50 69

Botament® BA-P H50 poziomy DN 50 68

Botament® BA-P H40 poziomy DN 40 69
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AKCESORIA

BOTAMENT® PR
profile ze stali nierdzewnej do brodzika Botament® LD-2S (dwuspadowy)

Opis produktu Właściwości
Botament® PR to 2 rodzaje profili wykończeniowych (ścienne 
i podłogowe) wykonanych ze stali nierdzewnej do brodzika 
dwuspadkowego z odpływem liniowym.

 ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Długość Szerokość Miejsce montażu Strona montażu Ilość na palecie

1000 mm 10 lub 12 mm podłoga lub ściana lewa lub prawa 100

1200 mm 10 lub 12 mm podłoga lub ściana lewa lub prawa 100

1800 mm 10 lub 12 mm podłoga lub ściana lewa lub prawa 100
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Dostawy  
door to door



Dostawy  
door to door

Chemię budowlaną Botament®  
– fugi, zaprawy klejowe do płytek  
dostarczymy pod wskazany przez Ciebie adres.

Poproś o dostawę Botament® door to door, 
składając zamówienie w salonie płytek.

Konfekcjonowanie  
zamówień  
bezpośrednio u producenta

Towar zawsze 
na czas

Wysyłka  
bezpośrednio  
do klienta

Brak opakowań  
zbiorczych – zamawiasz  
tyle, ile potrzebujesz



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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