
BOTAMENT® M 44 NC Power Flex - fuga
Technologia Natural Clean Power

WYŻSZA  
KLASA  

FUGOWANIA
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Dzięki zastosowaniu unikalnej 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, 
jaki i klasycznych wnętrz. 

  NATURAL CLEAN POWER

   odporna na zabrudzenia  
  i działanie wody

   szerokość spoin do 5 mm

   jedwabiście gładka  
  powierzchnia

   spełnia wymogi normy  
  PN EN 13888 CG2 WA

  na ogrzewane powierzchnie

PERFEKCYJNIE
CZYSTA

BOTAMENT® M 44 NC Power 
FLEX - FUGA

Perfekcyjnie czysta.
Jedwabiście gładka.



biały 

nr: 10

tytanowoszary 

nr: 25

ochra 

nr: 37

pergamon 

nr: 11

antracyt 

nr: 26

kakao 

nr: 38

srebrnoszary 

nr: 16

jaśmin 

nr: 29

miodowy 

nr: 39

jasnoszary 

nr: 19

bambus 

nr: 32

melba 

nr: 48

betonowoszary 

nr: 22

bahamabeż 

nr: 33

terracotta 

nr: 58

manhattan 

nr: 23

karmel 

nr: 34

czarny 

nr: 90

szary 

nr: 24

terrabraun 

nr: 36

transparentny* 

nr: 01

Wskazówka: Ze względu na parametry druku mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do oryginalnych produktów.
* Kolor transparentny dotyczy wyłącznie silikonu Supax S 5.
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Baza materiałowa mieszanina cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi, pigmentami  
cementowymi oraz dodatkami

Kolory biały  (nr 10), pergamon  (nr 11), srebrnoszary   (nr 16), jasnoszary   (nr 19),  
betonowoszary (nr 22), manhattan   (nr 23), szary   (nr 24), tytanowoszary  (nr 25),  
antracyt   (nr 26), jaśmin (nr 29), bambus (nr 32), bahamabeż   (nr 33), karmel  (nr 34) 
terrabraun   (nr 36), ochra  (nr 37), kakao  (nr 38), miodowy  (nr 39), melba  (nr 48) 
terracotta (nr 58), czarny  (nr 90)

Opakowanie 5 kg wiaderko plastikowe

Przechowywanie w suchym i chłodnym miejscu 18 miesięcy  
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

Optymalna ilość wody / proporcja mieszaniny ~ 30% (1,5 l / 5kg)

Czas dojrzewania ~ 3 minuty

Czas obróbki (żywotność) ~ 60 minut

Wchodzenie po ok. 24 h

Pełne obciążenie po ok. 7 dniach

Obróbka •  spoinę należy oczyścić z resztek zaprawy klejowej, środków antyadhezyjnych i innych zabrudzeń
•  materiał wymieszać z czystą, zimną wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła,  
     aż do uzyskania jednorodnej masy oraz jednolitej barwy
•  po czasie dojrzewania jeszcze raz krótko zamieszać
•  wypełnić spoiny przy użyciu pacy do fugowania
•  powierzchnię zmywać hydrogąbką  
     (wodę do zmywania należy  regularnie zmieniać) 

M 44 NC Power Flex - fuga 
Dane techniczne:

S 5 SUPAX®

SILIKON SANITARNY

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 budowla- 
nych. 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 przy-
padku 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.

2105

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

Tel. +48 61 286 45 55

info@botament.pl, www.botament.com

Doradztwo techniczne:

tel. +48 606 318 643

lub e-mail: technik@botament.pl


