
Chemia  
budowlana  
dla  
profesjonalistów 

Hydroizolacja  
w budownictwie szkieletowym 
PB Portaldichtband & RD 2 The Green 1 



Uwaga:  Zawarte  dane 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. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw. 
Zalecenia naszych  pracowników  odbiegające  od  danych  zawartych  w  instrukcji  technicznej  są  dla  nas  zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 01/2021. 
Pozostałe dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com



Hydroizolacja przeciwwodna budynku wykonana z izolacji reaktywnej  
RD 2 w systemie z taśmą uszczelniającą PB Portaldichtband najlepiej 
sprawdza się przy konstrukcjach drewnianych budynków. 
Przy wartości współczynnika sd ok. 2 uszczelnienie zapewnia dyfuzję 
pary wodnej. 

Szczelny dla wody,  
otwarty dla pary wodnej!

System otwarty  
dyfuzyjnie !
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Szczelne połączenie okien i drzwi z izolacją 

przeciwwodną budynku.

Do wykonywania szczelnego połączenia  

pomiędzy konstrukcją drewnianą  

a betonową płytą fundamentową.

Hydroizolacja wszystkich obszarów narażonych  

na wilgoć i działanie wody, wewnątrz i na zewnątrz 

budynku, od fundamentu po dach. 

BOTAMENT® RD 2 The Green 1 
Wielofunkcyjna izolacja reaktywna 2K 

Taśma uszczelniająca BOTAMENT® PB Portaldichtband 
Niezawodne rozwiązanie – także w przypadku skomplikowanych detali!

Budowa domów w konsktrukcji drewnianej cieszy się coraz większą 
popularnością. Hydroizolacja podwaliny i cokołu budynku musi nie tylko 
chronić przed wilgocią z zewnątrz, ale także umożliwiać dyfuzję pary wodnej  
od strony wewnętrznej na zewnątrz budynku.

Botament® RD 2 The Green 1 jest tu idealnym rozwiązaniem!

Nowe 
budownictwo, 
renowacja

Konstrukcje 
drewniane

Okna  
i drzwi

 

PB Portaldichtband 
w systemie  
z RD 2 The Green 1  
nie ma sobie  
równych       

SyStemowe rozwiązanie: izolacja reaktywna rD 2 tHe Green 1  

w połączeniu z taśmą uSzczelniającą pB portalDicHtBanD

wyżSzA klASA  
HyDROizOlAcji
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BOTAMENT AE,
MATA USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA
WKLEJONA W  RD1 /RD2,

WYKOŃCZENIE COKOŁU:
PŁYTKI CERAMICZNE
LUB TYNK MINERALNY
TERMOIZOLACJA COKOŁU

BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm

≥3
0c

m

"SUCHA ZABUDOWA"
-PŁYTY GIPS-KARTON.

PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

≥1
0c

m

SYSTEM OCIEPLEŃ
Z TERMOIZOLACJĄ NA ŚCIANIE
DREWNIANEJ SZKIELETOWEJ

ŚCIANA DREWNIANA
W KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

BOTAMENT PB Portalband
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
WKLEJONA W BOTAMENT RD1/ RD2

≥1
5c

m

PODŁOGA NA GRUNCIE
• POSADZKA
• JASTRYCH CEMENTOWY
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -FOLIA PE
• TERMOIZOLACJA -XPS LUB STYROPIAN
• HYDROIZOLACJA BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm
• WARSTWA PODKŁADOWA -BETON C12/15 (B15)
• PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
• GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

ŚCIANA FUND./PIW. 2-WARSTW. W GRUNCIE
• HYDROIZOLACJA BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm
• WARSTWA NOŚNA -BLOCZKI BETON, KERAMZYT
• HYDROIZOLACJA BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm
• TERMOIZOLACJA -XPS KLEJONA NA HYDROIZ.
  BOTAMENT RD1 / RD2
• PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

Izolacja typu lekkiego i średniego
Konstrukcja szkieletowa drewniana, ściana zewnętrzna
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Rozwiązanie detalu: okna i drzwi 
Uszczelnienie stolarki balkonowo – okiennej 

Uszczelnienie stolarki balkonowo-okiennej 

oraz połączenie jej z hydroizolacją budynku 

jest jednym z ważniejszych etapów prac 

w budownictwie szkieletowym. 

Stosowane materiały powinny być 

paroprzepuszczalne, aby umożliwić 

odparowanie niepożądanej wilgoci 

z budynku.

8.

Wykonanie szpachlowania drapanego z Botament RD 1 lub RD 2 W przypadku braku miejsca, do wykonania połączenia uszczelniającego 
do 15 cm nad górną krawędzią terenu można użyć taśmy butylowej 
Botament BD. Wklejoną taśmę należy pokryć warstwą Botament RD 2.

W celu ułatwienia dalszych prac, taśmę uszczelniającą PB Portaldichtband 
tymczasowo podkleić za pomocą taśmy klejącej.

Taśmę uszczelniającą Botament PB Portaldichtband należy wkleić 
w świeżą izolację z RD 2. 

W przypadku narożników należy przyciąć odpowiednio taśmę 
uszczelniającą PB Portaldichtband oraz zastosować systemowe narożniki 
wewnętrzne i zewnętrzne.

Wkleić narożniki w warstwę izolacji reaktywnej Botament RD 2, usunąć 
nadmiar materiału.

Przy wykonaniu drugiej warstwy Botament RD 2 brzegi taśmy należy 
jeszcze raz pokryć masą izolacyjną.

Przymocować taśmę uszczelniającą PB Portaldichtband do ramy okiennej 
za pomocą samoprzylepnej krawędzi.

Na podłoża, do których ma zostać przyklejona taśma Botament 
PB Portaldichtband, należy nałożyć warstwę Botament RD 2 za pomocą 
ławkowca lub pacy zębatej.

1.

4.

9.

2.

5.

3.

6.

7.
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Rozwiązania detalu: cokół
Uszczelnienie strefy cokołu; montaż na budowie

Budowa domów opartych na 
drewnianych konstrukcjach nośnych 
staje się coraz bardziej popularna.
Hydroizolacja strefy cokołowej musi 
nie tylko chronić przed wilgocią 
z zewnątrz, ale także umożliwiać 
dyfuzję pary wodnej z wewnątrz na 
zewnątrz. 
RD 2 jest idealnym rozwiązaniem ! 
Za pomocą elastycznej taśmy 
uszczelniającej PB Portaldichtband 
można trwale i szczelnie zaizolować 
połączenie płyty fundamentowej 
z drewnianą konstrukcją budynku.

Trwale elastyczna izolacja zapewnia uszczelnienie styku płyty 
fundamentowej z drewnianą konstrukcją budynku

Zdjąć osłonę z pasa samoprzylepnego z tyłu taśmy uszczelniającej PB 
Portaldichtband.

Podłoże betonowe należy zwilżyć. Wkonać szpachlowanie drapane z 
Botament RD 2 na powierzchni betonowej oraz elemencie drewnianym, 
usunąć nadmiar materiału.

Krawędzie oraz miejsca połączenia taśmy PB przeszpachlować  
Botament RD 2.

Taśmę PB Portaldichtband przymocować min. 15 cm od poziomu terenu

Na wyschnięte szpachlowanie drapane nałożyć warstwę Botament RD 2.Taśmę PB Portaldichtband podwinąć i przymocować taśma 
samoprzylepną.

Wkleić taśmę uszczelniającą Botament PB Portalband.

8.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

Przykład wyliczenia
Dom o powierzchni  

10 m x 10 m

BOTAMENT® RD 2
2 x 20 kg lub 5 x 8 kg + 2 rolki
PB Portaldichtband
po 20 m
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Rozwiązanie detalu: cokół
Uszczelnienie strefy cokołowej; częściowa prefabrykacja na etapie produkcji konstrukcji szkieletowej 

Częściowa prefabrykacja 
uszczelnienia cokołu na 
etapie produkcji elementów 
konstrukcyjnych ma wiele zalet. 
Z jednej strony uszczelnienie może 
być wykonane w stałych warunkach 
klimatycznych, zabezpieczone przed 
wiatrem, deszczem i wysokimi lub 
niskimi temperaturami, z drugiej 
strony znacznie przyspiesza kolejne 
etapy prac, które mogą być również 
wykonane w warunkach halowych.

Wymierzyć i wyznaczyć wysokość izolacji. Taśmę uszczelniającą PB Portaldichtband przymocować za pomocą paska 
samoprzylepnego

Wkleić taśmę Botament PB Portaldichtband w świeżą warstwę izoalcji.

Po zamontowaniu elementu ściennego na budowie należy połączyć 
taśmę uszczelniającą Portaldichtband PB z płytą fundamentową 
lub uszczelnieniem cokołu. W tym celu na dokładnie wyschnięte 
szpachlowanie drapane należy nanieść warstwę Botament RD 2.

Taśmę PB Portaldichtband odwrócić i wykonać szpachlowanie drapane 
z Botament RD 2.

Przyciętą cokołową płytę termoziolacyjną należy przykleic na RD2 stosując 
metodę buttering-floating na całej powierzchni do taśmy uszczelniającej 
PB Portaldichtband.

Taśmę PB Portaldichtband wkleić w świeżą warstwę izolacji Botament RD 
2, krawędzie i miejsca łączenia pokryć warstwą RD 2.

Na wyschnięte szpachlowanie drapane nałożyć warstwę Botament RD 2.

Profil wykończeniowy cokołu osadzić w świeżej izolacji z Botament RD 2.

8.

1.

4.

9.

2.

5.

3.

6.

7.
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fabrycznie  
wyprofilowany spadek

szeroki zakres  
wymiarów i grubości

lekkość

łatwa i szybka  
instalacja

odporność  
na grzyb i pleśń

elastyczność  
w dopasowaniu  
do warunków zabudowy

trwała, niezawodna  
konstrukcja

100% wodoodporność

dostępne w wielu  
wymiarach

zlicowana z podłogą 
bezprogowa  
powierzchnia brodzika

łatwy dostęp  
dla wózków inwalidzkich

Płyta brodzikowa z odpływem punktowym Płyta brodzikowa z odpływem liniowym 

wodoodporna
powłoka

siatka 
z włókna
szklanego

pianka XPS

mineralna
powłoka

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

technisch 
überlegene 

Beschichtung

Zalety produktu:

Płyty brodzikowe BOTAMENT® DB 
Nowoczesny design, funkcjonalność, montaż z możliwością  
indywidualnego dopasowania. 
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Rozwiązanie detalu: Montaż płyty brodzikowej LD
w połączeniu z matą uszczelniająco-kompensującą TE Plus

Prysznice w budownictwie 
szkieletowym wymagają nie tylko 
skutecznej i szczelnej hydroizolacji, 
lecz również z uwagi na słabe 
parametry akustyczne stropów 
drewnianych odpowiednio dobranej 
izolacji wygłuszającej. Rozwiązaniem 
tego problemu jest zastosowanie 
płyty brodzikowej Botament LD 
w połączeniu z matą wygłuszającą  
dźwięki TE Plus.

Przed rozpoczęciem montażu należy zmierzyć wysokość odpływu  
oraz gotowej posadzki łazienki

Na drewnianym stropie, pod rurami instalacyjnymi, przykleić na całej 
powierzchni matę dźwiękochłonną TE Plus.
Aby uniknąć mostków akustycznych na ścianach, należy zastosować 
dylatację obwodową.

Na warstwie rozdzielającej np. z folii PE wykonać jastrych (do określonej 
wysokości) z gotowego jastrychu szybkowiążącego M 54 FM.

Aby umożliwić późniejszą obróbkę konstrukcji należy odciąć wszystkie 
warstwy na równi z płytą prysznicową.

Nanieść zaprawę klejową Botament M 21 na spodnią część płyty 
brodzikowej.

Konstrukcja zapewnia przeciwwilgociową i akustyczną izolację akustyczną 
oraz maksymalny komfort użytkowania.

7.

1.
Ułożyć instalację, izolację termiczną oraz warstwe rozdzielającą z folii PE.

3.

8.

2.

4. 5.
Płytę brodzikową Botament LD należy osadzić w świeżym jastrychu 
i wyrównać.

6.
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Opis produktu
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.

właściwości
•	 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 ceramicznymi
•	 możliwość	użycia	jako	zaprawy	klejowej	do	płytek
•	 jako	izolacja	podposadzkowa	w	pomieszczeniach	na	stały	pobyt	

ludzi

Opis produktu
BOTAMENT® M 36 Speed jest jednoskładnikową, wielofunkcyjną, 
szybkosprawną zaprawą do wykonania napraw i mocowań 
wewnątrz i na zewnątrz.
Służy m.in do osadzania i montażu kręgów betonowych, do 
wykonywania powłok i reprofilacji powierzchni w kanałach 
i studniach. 

właściwości
•		 wysoka	odporność	na	siarczany
•		 szybka	możliwość	obciążania	wodą
•		 wysoka	odporność	na	obciążenia	mechaniczne
•		 wysoka	odporność	na	mróz
•		 wodoszczelna,	obciążenie	wodą	po	ok.	1,5	godz.

Opis produktu
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 78 
nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Uzupełnienie oferty stanowią mankiety uszczelniające do przejść 
instalacyjnych.

właściwości
•		 elastyczna	
•		 do	uszczelniania	spoin	dylatacyjnych	oraz	połączeń	ściana	-	

posadzka 
•		 klasa	obciążenia	wodą	W0-1	do	W3-I	oraz	W1-B	i	W2-B
•		 odporność	na	dodatkowe	oddziaływanie	chemiczne	zgodnie	

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

Opis produktu
BOTAMENT® BD jest samoprzylepną izolacyjną taśmą butylową 
pokrytą w górnej części włókniną służącą do uszczelniania spoin 
łączących, narożnikowych, odpływów posadzkowych wewnątrz i na 
zewnątrz. 

właściwości
•		 elastyczna
•		 wysoka	szczelność
•		 wysoka	odporność	na	rozrywanie	
•		 samoprzylepna
•		 samowulkanizująca	
•		 bardzo	dobra	przyczepność	
•		 do	większości	podłoży

Opis produktu
BOTAMENT® PB jest poprzecznie elastyczną taśmą uszczelniającą 
obustronnie pokrytą włókniną do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz stosowana m.in. w systemie z szybką, wielofunkcyjną 
izolacją reaktywną BOTAMENT® RD 2 The Green 1.
Szczególnie zalecana do uszczelnienia miejsc występowania 
termołączników zbrojenia na balkonach oraz w budownictwie 
drewnianym do połączeń podwaliny budynku z płytą fundamentową. 

właściwości
•	 wysoka	elastyczność
•		 łatwa	obróbka	dzięki	samoprzylepnej	krawędzi
•		 wysoka	odporność	na	rozrywanie
•		 szybkie	i	łatwe	układanie
•		 wysoka	odporność	na	procesy	starzenia
•		 otwarta	dyfuzja	pary	wodnej

BOTAMENT® RD 2 The Green 1
szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna 2K

BOTAMENT® M 36 Speed
wielofunkcyjna, szybkosprawna zaprawa cementowa

BOTAMENT® SB 78
systemowa taśma uszczelniająca + akcesoria

BOTAMENT® BD
taśma butylowa 

BOTAMENT® PB
taśma uszczelniająca Portaldichtband

wielofunkcyjny

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

  Botament ®

Hightech

SPEED
System
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Opis produktu
Botament® BP jest wodoodporną, wielofunkcyjną płytą, wykonaną 
z ekstrudowanej pianki polistyrenowej pokrytej mineralną powłoką, 
wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Stanowi gotowe podłoże 
pod płytki, tynki dekoracyjne i inne okładziny. Przeznaczona jest do 
wyrównywania ścian i podłóg, zabudowy armatury łazienkowej, 
budowy blatów pod umywalkę, półek, ścianek działowych, sufitów 
podwieszanych itp. w pomieszczeniach narażonych na wilgoć 
(łazienki, sauny, SPA).

właściwości
•	 gotowe	podłoże	pod	płytki,	tynki	dekoracyjne,	szpachle	
•	 właściwości	termoizolacyjne
•	 stabilna	i	wytrzymała
•	 możliwość	dowolego	kształtowania
•	 wodoszczelna	zgodnie	z	ETAG	022

Opis produktu
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). 

właściwości
•	 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

BOTAMENT® BP
płyta budowlana

BOTAMENT® lD
płyta brodzikowa z odpływem liniowym

Opis produktu
BOTAMENT® M 54 FM jest gotową zaprawą cementową do 
wykonywania jastrychów zespolonych, na warstwie poślizgowej 
oraz jastrychów pływających.

właściwości
•		 możliwość	wykonywania	okładzin	
•		 po	24	godzinach
•		 hydrofobowy	(dobra	ochrona	przeciw	podciąganiu	wilgoci	

z podłoża)
•		 do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•		 długi	czas	przeznaczony	na	obróbkę
•		 możliwość	nanoszenia	pompą

Opis produktu
BOTAMENT® G 140 jest jednokomponentowym, poliuretanowym 
środkiem gruntującym do wewnątrz.

właściwości
•	 bariera	przeciwwilgociowa	do	nieogrzewanych	jastrychów	

cementowych o wilgotności do 4,0% (badanie metodą CM)
•	 ochrona	przed	wtórnym	zawilgoceniem	wrażliwych	powierzchni
•	 pod	płytki	wielkoformatowe	klejone	na	jastrychach	

anhydrytowych 
•	 jako	bariera	przed	podciąganiem	wilgoci	na	starych	podłożach	

oraz z asfaltu lanego przed klejeniem parkietów klejami 
Botament® P 440 i P 450 

•	 szybki	czas	schnięcia

BOTAMENT® M 54 FM
szybki jastrych – gotowa zaprawa

BOTAMENT® G 140
wielofunkcyjny, poliuretanowy szybki środek gruntujący 
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Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie 
sind	auf	die	jeweiligen	Bauobjekte,	Verwendungszwecke	und	die	besonderen	örtlichen	Beanspruchungen	abzustimmen.	Dies	vorausgesetzt,	
haften	wir	für	die	Richtigkeit	dieser	Angaben	im	Rahmen	unserer	Verkaufs-,	Lieferungs-	und	Zahlungsbedingungen.	Von	den	Angaben	im	Lie-
ferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung 
optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.comAsche Merkblätte stehen im Internet unter 
www.botament.com zum Download bereit.

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


