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NOWOCZESNE IZOLACJE 
BALKONÓW I TARASÓW
Taśma uszczelniająca Botament® PB Portalband



Nowoczesna izolacja balkonów i tarasów.
Taśma uszczelniająca Botament® PB Portalband

Botament®  
PB Portalband 

Botament® PB Portalband jest poprzecznie  elastyczną  taśmą uszczelniającą 
obustronnie pokrytą włókniną. Samoprzylepna krawędź taśmy umożliwia łatwe 
mocowanie do podłoża.  Zakres odporności na temperaturę  - 30 °C do + 90 °C  
oraz odporność na ciśnienie > 1,5 bar zapewnia bezpieczne  stosowanie produktu 
na tarasach i balkonach.

BOTAMENT® SB 78
systemowa taśma uszczelniająca

MULTIFUGE® Base
wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania 3-30 mm

BOTAMENT® M 29 HP - PREMIUM - FLEX
elastyczna zaprawa klejowa do okładzin podłogowych

BOTAMENT® AE
mata uszczelniająco-kompensująca

BOTAMENT® M 21
elastyczna zaprawa klejowa



Szczelność 
izolacji 
wszechstronność 
zastosowania

• zapewnia szybkie i szczelne połączenie izolacji wykonane  
z BOTAMENT® RD 2 The Green 1 ze stolarką  balkonową/okienną 

• łatwa w zastosowaniu  na balkonach w miejscach  występowania termołączników 

• to wszechstronny produkt zapewniający  doskonałą przyczepność do wielu podłoży  
drewnianych, produktów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych oraz aluminium 
malowanego proszkowo.

Profesjonalne podejście do izolacji newralgicznych punktów w budownictwie, niezależnie od przeznaczenie budynku, 
zawsze wymaga sprawdzonych i szczelnych rozwiązań. Wykonanie połączenia hydroizolacji balkonu ze stolarką 
okienną czy też izolacji fundamentów z nisko osadzonymi oknami do tej pory było trudne do zrealizowania. 

Taśma uszczelniająca Botament® PB Portalband w połączeniu z izolacją reaktywną Botament® RD 2 The Green 1 
rozwiązuje wszystkie problemy z brakiem szczelności w wymienionych miejscach krytycznych.

BOTAMENT® PB
taśma uszczelniająca Portalband

BOTAMENT® BD
taśma butylowa

BOTAMENT® D 11
środek gruntujący 

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

• wysoka elastyczność 
• łatwa obróbka dzięki samoprzylepnej krawędzi 
• wysoka odporność na rozrywanie 
• szybkie i łatwe układanie 
• wysoka odporność na procesy starzenia  

szybko 

i bezpiecznie 

Taśma uszczelniająca

BOTAMENT® PB
PORTALBAND

Niezawodne rozwiązanie  
- nawet przy skomplikowanych szczegółach  
w systemie z izolacją reaktywną  
Botament® RD 2 The Green 1.



Balkon z termołącznikiem zbrojenia,  
ściana dwuwarstwowa.

Balustrada montowana od czoła lub od spodu.

*  Antypoślizgowe płytki mrozoodporne
*  Spoinowanie: elastyczna zaprawa do spoin MULTIFUGE® 

BASE / BOTAMENT® M 30 
*  Klejenie płytek: elastyczna, rozpływna zaprawa do płytek 

BOTAMENT® M 29 HP PREMIUM FLEX / BOTAMENT M 29 
/ MULTILIGHT®

*  Izolacja przeciwwilgociowa: mata uszczelniająco - 
kompensująca BOTAMENT® AE klejona na elastycznej 
zaprawie klejowej BOTAMENT® M 21 HP SPEED  
lub BOTAMENT® M 21 lub BOTAMENT® MD 2  
THE BLUE 1 lub BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1  
min. 2 mm

*  Płyta żelbetowa pozioma z warstwą  
spadkową 1,5 % wykonaną z masy  
wyrównawczej BOTAMENT® M 100  
lub BOTAMENT® M 80 
lub płyta żelbetowa ze spadkiem

- System ociepleń

- Elastyczne wypełnienie spoin - silikon sanitarny BOTAMENT® S 5 SUPAX

- Sznur polietylenowy

- Taśma uszczelniająca samoprzylepna BOTAMENT® PB Portaldichtband: połączenie izolacji  
ze stolarką okienną w miejscach termołączników, do uszczelniania spoin, przyłączeń narożnych  
i dylatacyjnych, wtopiona w izolację BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1
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- Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78

- Balustrada stalowa (mocowana do spodu lub od czoła płyty balkonowej)

- Termołącznik zbrojenia - pozwala na konstrukcyjne i termoizolowane połączenie balkonu 
wspornikowego do wieńca stropu

- Butylowa, samoprzylepna taśma uszczelniająca BOTAMENT® BD
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09 - Obróbka blacharska
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|  IZOLACJE PODPŁYTKOWE

BOTAMENT® AE
MATA USZCZELNIAJĄCO-
KOMPENSUJĄCA
• izolacja pod okładziny ceramiczne 

oraz z kamienia naturalnego 
wewnątrz i na zewnątrz budynków

• elastyczna, na ogrzewane 
powierzchnie

• sprawdzona w klasach obciążonych 
A0, A, B0 i C

• do pomieszczeń wilgotnych, na tarasy 
i balkony

BOTAMENT® MD 2  
The Blue 1
SPECJALNA IZOLACJA 2K
• izolacja pod okładziny ceramiczne 

oraz z kamienia naturalnego 
wewnątrz i na zewnątrz budynków

• elastyczna, na ogrzewane 
powierzchnie

• sprawdzona w klasach obciążonych 
A0, A, B0 i B

• do pomieszczeń wilgotnych, na tarasy 
i balkony

BOTAMENT® RD 2  
The Green 1 
SZYBKA, WIELOFUNKCYJNA 
IZOLACJA REAKTYWNA
• izolacja ścian piwnic, płyt i ław 

fundamentowych, balkonów i tarasów 
• izolacja pod okładziny ceramiczne 

wewnątrz i na zewnątrz budynków
• izolacja podposadzkowa  

BOTAMENT® R 20
WIELOFUNKCYJNY ŚRODEK 
GRUNTUJĄCY
• zabezpieczenie powtórnego 

zawilgocenia jastrychów 
anhydrytowych pod wielkoformatowe 
okładziny ceramiczne

• system wypełnienia z piaskiem 
kwarcowym bez konieczności 
zasypywania piaskiem

• do podłoży chłonnych i niechłonnych 

|  ŚRODKI GRUNTUJĄCE

BOTAMENT® D 11
ŚRODEK GRUNTUJĄCY
• rozcieńczanie z wodą w stosunku 1:1 
• szybkie schnięcie
• poprawia przyczepność
• nanoszenie wałkiem lub pędzlem
• redukuje nasiąkliwość

BOTAMENT® PB
PORTALBAND
• szybkie i pewne połączenie izolacji 

wykonanej z BOTAMENT RD 2 The 
Green 1 ze stolarką okienną

• do połączenia izolacji w miejscach  
występowania termołączników 
zbrojenia 

• do uszczelniania spoin 
przyłączeniowych, narożnych, 
dylatacyjnych 

BOTAMENT® SB 78
SYSTEMOWA TAŚMA 
USZCZELNIAJĄCA
• elastyczna
• spełnia wymogi klas obciążania A0, 

A, B0, B i C
• do pomieszczeń wilgotnych, na tarasy 

i balkony
• odporna na procesy starzenia

BOTAMENT® BD
TAŚMA BUTYLOWA
• elastyczna 
• wysoka odporność na rozrywanie  
• samoprzylepna



BOTAMENT® S 5 Supax
SILIKON SANITARNY
• elastyczny
• po związaniu działa grzybobójczo
• do wewnątrz i na zewnątrz

|  KLEJENIE PŁYTEK

BOTAMENT® M 29 HP 
PREMIUM - FLEX
ELASTYCZNA ZAPRAWA 
KLEJOWA DO OKŁADZIN 
PODŁOGOWYCH
• na ogrzewane powierzchnie 

podłogowe, balkony i tarasy
• klejenie bez pustek powietrznych
• szczególnie do płytek 

wielkoformatowych

BOTAMENT® M 21
ELASTYCZNA ZAPRAWA 
KLEJOWA
• na ogrzewane powierzchnie
• do systemu „płytka na płytkę“
• długi czas otwarty oraz czas 

przeznaczony na korektę
• sprawdzona w systemie z 

BOTAMENT® AE matą uszczelniająco-
kompensującą

BOTAMENT®  
M 21 HP Speed
ELASTYCZNA, 
SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA 
KLEJOWA 
• wchodzenie i spoinowanie  

już po ok. 2 godz. 
• zastosowanie w niskiej temperaturze
• na ogrzewane powierzchnie
• sprawdzona w systemie z 

BOTAMENT® AE matą uszczelniająco-
kompensującą

BOTAMENT® M 29 
ELASTYCZNA, ROZPŁYWNA 
ZAPRAWA KLEJOWA
• na ogrzewane powierzchnie 

podłogowe, balkony i tarasy
• klejenie bez pustek powietrznych
• szczególnie do płytek 

wielkoformatowych

|  FUGOWANIE PŁYTEK

BOTAMENT® M 30
ELASTYCZNA ZAPRAWA  
DO SPOIN
• nie ulega „spaleniu”
• na ogrzewane powierzchnie
• wygodna w zmywaniu
• wodoodporna i odporna na 

zabrudzenia

MULTIFUGE® Base
WIELOFUNKCYJNA ZAPRAWA  
DO SPOINOWANIA 3-30 MM
• na ogrzewane powierzchnie 
• możliwość spoinowania metodą 

szlamową bez efektu „spalenia”
• na balkony i tarasy
• odporna na ścieranie i czyszczenie 

strumieniem pary wodnej



MC-Bauchemie Sp. z o.o. 
div. BOTAMENT® Systembaustoffe
ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 286 45 55 
info@botament.pl
www.botament.com

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


