
Szybki sposób na piękne ściany
Inteligentny system tynków regulujących wilgotność

BOTAMENT® RENOVATION

BOTAMENT®

RENOVATION

Materiały budowlane
dla fachowców



Długotrwałe zawilgocenie murów
stanowi najczęściej spotykaną
przyczynę uszkodzenia materiałów
budowlanych i związanego z tym
spadku wartości budynku.

Jak dochodzi do zawilgocenia
muru?
Przyczynę zawilgocenia sta-
nowi najczęściej wilgoć pod-
ciągana kapilarnie z gruntu lub
wnikanie wody opadowej 
i rozbryzgowej. Szkodliwe sole
należą do najgorszych wrogów
budynku. W znacznej części są
one odpowiedzialne za pow-
stawanie szkód w starym bu-
downictwie. Woda gruntowa
zawiera nieznaczne ilości roz-
puszczalnych soli, m.in. chlor-
ków, azotanów i siarczanów.
Rozpuszczone sole transporto-
wane są w murze, a po odpa-
rowaniu wody pozostają w nim
prowadząc z czasem do kon-
centracji soli, co z kolei pro-
wadzi do szybkiego uszko-
dzenia muru, a także po-
nownego zawilgacenia higro-
skopijnego.
Jakie są skutki?
Nadmierna ilość wody w murze
powoduje najczęściej takie

szkody jak spadek izolacyjności
termicznej (efekt tzw. „zimnej
ściany”) odspojenia tynków,
rozwój grzybów pleśniowych
oraz powstawanie zapachu
stęchlizny.
Długotrwałe zawilgocenie
ścian powoduje nie tylko 
uszkodzenia substancji budo-
wlanej, ale poprzez zjawiska
towarzyszące takie, jak grzyby
pleśniowe, posiada również
niekorzystny wpływ na zdrowie
ludzi. Przyczyną powstawania

zagrzybienia w pomieszcze-
niach wewnętrznych prawie
zawsze jest wilgoć podciągana
kapilarnie. Plaga pleśni może
wywoływać alergię oraz dole-
gliwości dróg oddechowych jak
również powoduje powstawa-
nie w pomieszczeniach nieprzy-
jemnego zapachu.
Dzięki odpowiednio dobranej
bazie surowcowej system tyn-
ków regulujących wilgotność
BOTAMENT® RENOVATION po-
woduje zahamowanie rozwoju
grzybów pleśniowych.

Przyczyny i skutki

Zawilgocenia murów

Możliwe skutki zawilgocenia murów to powstawanie grzybów pleśniowych, 
uszkodzenia tynków spowodowane przez sole, reakcje alergiczne oraz dolegliwości
dróg oddechowych.

2



System tynków regulujących wil-
gotność BOTAMENT® RENOVA-
TION FRP znajduje zastosowanie 
przy renowacji zawilgoconych
murów. Właściwości systemu,
dzięki szczególnej geometrii
porów, umożliwiają odparowa-
nie wody na powierzchni tynku,
a także transport soli aż do po-
wierzchni tynku, nie blokując
przy tym kapilar (stąd nie mamy
tu do czynienia z tzw. tynkiem
traconym). W przypadku bar-
dzo wysokiego  obciążenia so-
lami, mogące pojawić się
wykwity solne można łatwo
usunąć miotłą lub odkurzaczem.

Ponadto tynk regulujący wilgot-
ność BOTAMENT® RENOVATION
FRP może pochłaniać nadmiar
wilgoci zawartej w powietrzu,
która w momencie wietrzenia

pomieszczenia będzie z powro-
tem oddana. Dzięki temu nie
dochodzi do kondensacji pary
wodnej na powierzchni tynku,
co prowadzi do powstawania
nieprzyjemnego zapachu stę-
chlizny oraz tworzenia się grzy-
bów pleśniowych. Dzięki
zastosowaniu systemu BOTA-
MENT® RENOVATION FRP
tworzy się miły i zdrowy klimat
wewnętrzny, a ponadto po-
wierzchnia ścian na długi czas
pozostaje w doskonałym stanie.

Porównanie z innymi systemami
Tynki renowacyjne (nazywane
często tynkami traconymi) ma-
gazynują sole w porach 
o dużych rozmiarach. W sposób
naturalny wcześniej czy później
(w zależności od obciążenia so-
lami) dochodzi do zapchania

(zapełnienia) porów, przez co
dalsze sole nie mogą być
przyjmowane. Dyfuzja pary
wodnej zostaje zahamowana, a
ciśnienie wytwarzane przez
wciąż transportowane sole do-
prowadza do tego, że tynk re-
nowacyjny odspaja się od ściany.

BOTAMENT® RENOVATION FRP
dzięki szczególnej geometrii
porów charakteryzuje się nawet
do 15-krotnie większą zdol-
nością oddawania wilgoci (do
2100 g/m2 dziennie) w po-
równaniu z tynkami renowa-
cyjnymi. Pozwala to wyraźnie
ograniczyć wysokość podciąga-
nia wilgoci w murze. Dodat-
kowo zdolność oddawania
wilgoci pozostaje praktycznie
niezmienna.

Rozwiązanie szybkie, trwałe i niedrogie:

BOTAMENT® RENOVATION

Potwierdzona skuteczność 

systemu. 

Skuteczność systemu została

potwierdzona badaniami

przeprowadzonymi przez

Uniwersytet Bauhaus

w Weimarze.

!

Rezultat

 Trwale sucha i czysta 

ściana wewnątrz 

i na zewnątrz!

 Szybki postęp prac

 Możliwość ponownego 

użytkowania pomieszczeń

 Hamuje rozwój grzybów 

i pleśni

 Zdrowy mikroklimat 

pomieszczeń

 Brak zapachu zgnilizny
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Obszar dyfuzji przy grubości 
tynku 20 mm: jedynie 0-5 mm

Skutek: Wysoka zdolność oddawania
wilgoci, do 2100 g/m2 dziennie!

BOTAMENT® RENOVATION
Para wodna
Woda

Wilgoć

BOTAMENT® RENOVATION

Tynk zewnętrzny

Beton

Grunt

Szkodliwe sole

Tynk o grubości 

20 mm



System tynków regulujących wilgotność

BOTAMENT® RENOVATION

• Szybka i łatwa renowacja 

zawilgoconych ścian

• Bezpośrednia aplikacja na wilgotne 

podłoże

• Obróbka ręczna i maszynowa

• Grubość warstwy w jednym cyklu 

roboczym 20 mm

• Reguluje wilgotność oraz klimat

• Dobra przyczepność

• Zredukowane zjawisko skurczu

• Wysoka wytrzymałość

• Krótki czas schnięcia

• Możliwość zastosowania jako 

zaprawy wyrównawczej

BOTAMENT® RENOVATION

VSM

Obrzutka tynkarska
• Bardzo gładka powierzchnia

• Nanoszenie do 5 mm 

w jednym cyklu roboczym

• Opcjonalnie do BOTAMENT 

RENOVATION FRP

• Reguluje wilgotność oraz klimat

• Nanoszenie ręczne i maszynowe

BOTAMENT® RENOVATION FP

Nawierzchniowy tynk regulujący 
wilgotność

opcjonalnie

BOTAMENT® RENOVATION

FRP

Tynk regulujący wilgotność

Nawierzchniowy

tynk regulujący

wilgotność
Obrzutka

tynkarska

Tynk 

regulujący 

wilgotność
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KOLOR
BIAŁY

KOLOR
BIAŁY

Łatwy sposób na renowacje

ścian pomieszczeń użytkowych

takich, jak piwnice lub garaże, 

a także na zewnątrz budynku!



10 powodów
aby zastosować BOTAMENT® RENOVATION

Przygotowanie podłoża

1 2 3

4 5 6

Wykonanie obrzutki przy zastosowa-

niu BOTAMENT® RENOVATION VSM

Nakładanie tynku regulującego 

wilgotność BOTAMENT® RENOVATION

FRP

Wyrównanie powierzchni łatą 
tynkarską

Opcjonalne nałożenie tynku nawierzch-

niowego BOTAMENT® RENOVATION FP

Wygładzenie tynku nawierzchniowego

BOTAMENT® RENOVATION FP

Łatwy sposób na piękne i suche ściany

Nieskomplikowana i szybka obróbka

System tynków regulujących wilgotność BOTAMENT® RENOVATION może być nanoszony bezpośre-
dnio na zawilgocony mur.

pomieszczenia (do 
15-krotnie większa
zdolność oddawania 
wilgoci) co zapewnia
długotrwałą ochronę
przed zawilgoceniem
ścian.

4 Prosty system – jedynie
dwa produkty do wyko-
nania wszystkich prac.
Obróbka ręczna lub przy
użyciu maszyn.

5 Jakość systemu została 
potwierdzona poprzez 
badania w niezależnym 
laboratorium Uniwersytetu 
Bauhaus w Weimarze.

6  Otwarte dyfuzyjnie, 
ekologiczne tynki 
wewnętrzne i zewnętrzne 

wyprodukwane z natural-
nych składników.

7 Idealny tam, gdzie 
zastoswanie skomplikowa-
nych izolacyjnych 
i renowacyjnych zabiegów 
budowlanych jest 
niemożliwe lub ekono-
micznie niewskazane.

8 Możliwość zastosowania 
powłok malarskich na 
bazie krzemianów 
(silikatowych).

9 Szybki postęp prac – czas 
schnięcia ok. 8 do
10 godzin.

10 Wysoka odporność na 
niekorzystne czynniki 
zewnętrzne takie, jak 
woda opadowa lub 
rozbryzgowa.

1 System regulacji wilgot-
ności zapewniający długo-
trwałe działanie bez 
konieczności ponoszenia
dodatkowych nakładów
na osuszanie może być
stosowany bezpośrednio
na zawilgoconych ścia-
nach.

2 Szkodliwe sole transport-
wane są na powierzchnię
tynku (nie gromadzą się 
w strukturze tynku), dzięki
czemu zredukowane zos-
taje zawilgocenie 
higroskopijne muru.

3 System zapewnia tzw.
„oddychanie“ ścian – para
wodna oddawana jest do 
powietrza wewnątrz 
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System tynków regulujących wilgotność

Wskazówki wykonawcze
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Na co zwrócić uwagę?
Zalecenia dla
BOTAMENT® RENOVATION

Zalety
BOTAMENT® RENOVATION

Przygotowania

Usunięcie starego tynku i luźnych części 80 cm powyżej granicy zawilgocenia

Osuszenie muru
Nie wymagane – system może być stosowany
bezpośrednio na zawilgocone podłoże

Brak przestojów na budowie

Analiza zasolenia
Nie wymagana – brak wpływu na funkcjo-
nalność systemu

Wykonywanie analiz chemicznych nie wyma-
gane

Obrzutka tynkarska
Zastosowanie również jako zaprawa wy-
równawcza, możliwość natryskiwania maszy-
nowego

Ułatwione magazynowanie

Obróbka

Nanoszenie ręczne Czas mieszania: 2-3 minuty Łatwe wykonanie

Nanoszenie agregatem tynkarskim Powszechnie stosowane agregaty

Tynk jednowarstwowy
Minimalna grubość warstwy 20 mm (nie
więcej niż 30 mm)

Pewne wykonanie

Tynk wielowarstwowy
Tak, na związanej lub wyschniętej warstwie
(poprzednią warstwę należy zwilżyć)

Czas oczekiwanie przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu prac

8-10 godzin Bardzo krótki czas schnięcia

Pielęgnacja

Przy silnym nasłonecznieniu i szybkim wysy-
chaniu

Należy unikać zbyt szybkiego oddawania
wilgoci

Dzięki krótkiemu okresowi schnięcia wyma-
gana jest ograniczona pielęgnacja

W bardzo wilgotnych pomieszczeniach
Brak wpływu na proces wysychania muru i re-
gulacji zawilgocenia

System zapewnia korzystny mikroklimat
również w tzw. pomieszczeniach „mokrych”

Sposób działania

Hydrofobizacja Nie, brak efektu hydrofobizacji
Regulacja zawilgocenia – brak kondensacji
pary wodnej na powierzchni ściany

Sole
Są transportowane przez tynk (nie są maga-
zynowane) bez powodowania uszkodzeń
tynku

Nie dochodzi do wypełniania porów tynku
kryształami soli. Zasolenie pojawiające się na
powierzchni tynku może być w prosty sposób
usunięte

Dyfuzja Tak
Do 15-krotnie większe zdolności wysychania
w porównaniu do tynków renowacyjnych

Trwałość Długotrwałe działanie bez efektu starzenia

Obiekt referencyjny: Dom jednorodzinny w Bielefeld (Niemcy) 
Renowacja zawilgoconych ścian przy zastosowaniu systemu BOTAMENT® RENOVATION

Wykonawca: Ralf Sieve, Bauunternehmung Bünde 
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Biuro handlowe
tel. (61) 286 45 20, -33
fax (61) 286 45 14

Biuro techniczne
tel. (61) 286 45 17
fax (61) 286 45 14

Dzia∏ marketingu
tel. (61) 286 45 11
fax (61) 286 45 14

ul. Pràdzyƒskiego 20
63-000 Âroda Wlkp.
 
info@botament.pl
marketing@botament.pl
www.botament.pl

Siedziby BOTAMENT®

Biuro handlowe

Zak∏ad produkcyjny

 


