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Izolacje budowli
Skuteczna ochrona nowych budynków oraz renowacja

Materiały budowlane dla fachowców 



Dane zawarte w katalogu zostały przygotowane  w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, ale nie są wiążące. Należy je odnieść do konkretnych warunków budowlanych, zastosowań 
i lokalnych wymagań. Pod warunkiem spełnienia ww. wymagań ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość danych w ramach naszych warunków sprzedaży, dostawy i płatności. Aby 
osiągnąć optymalne rezultaty, zalecamy wykonać próbną aplikację w miejscu zastosowania. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad technicznych.
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PORADA: KONTROLA PODŁOŻA

BADANIE POPRZEZ ZARYSOWANIE:
Za pomocą metalowego ostrego narzędzia np. śrubokrętu/gwoździa należy 
zarysować powierzchnię, im głębsza jest bruzda, tym mniejsza jest wytrzyma-
łość podłoża. Ubytki materiału w miejscu zarysowania, pozwalają na określe-
nie wytrzymałości podłoża. Jeśli materiał odpryskuje i łatwo jest zarysować 
powierzchnię oznacza to, że warstwa nie jest wytrzymała. Beton komórkowy 
oraz obsypujące się podłoża powinny zostać wzmocnione środkiem do wgłęb-
nego zespalania. 

BADANIE STOPNIA ZWILGOCENIA:

 Podłoże powinno być matowo-wilgotne, jednak nie może być błyszczące.  

wielofunkcyjna, szybkosprawna zaprawa cementowa 

BOTAMENT® M 36 Speed  

wielofunkcyjna powłoka bitumiczna – koncentrat

BOTAMENT® BE 901 Plus

środek do wgłębnego zespalania

BOTAMENT® D 12  

zaprawa uszczelniająca odporna na siarczany 

BOTAMENT® MS 30 / 

zaprawa uszczelniająca 

BOTAMENT® M 34
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 Izolacje budowli 

Przygotowanie 
podłoża  
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Przygotowanie podłoża
Izolacja cześci budowli stykających się z gruntem

Warunkiem uzyskania dobrej przy-

czepności  jest staranne przygoto-

wanie podłoża. Podłoże powin-

no być suche i nieprzemarznięte, 

wolne od substancji działających 

antyadhezyjnie. Bitumiczne  izola-

cje grubowarstwowe BOTAMENT® 

mogą być nakładane na wszystkie 

podłoża mineralne.

Wystające elementy należy usunąć,  

a ubytki należy wypełnić zaprawą 

wyrównującą BOTAMENT® M 100 

lub szybkosprawną zaprawą ce-

mentową M 36 Speed. Aby zapo-

biec tworzeniu się pęcherzy, ubytki 

mniejsze niż 5 mm, jak również pory  

i jamy usadowe w podłożu należy 

wypełnić poprzez wykonanie szpa-

chlowania wypełniającego przy 

użyciu bitumicznej masy uszczel-

niającej (wykonać tzw. szpachlo-

wanie drapane). 

W zależności od rodzaju podłoża, 

należy je wcześniej zagruntować 

bitumicznym środkiem gruntują-

cym  BOTAMENT® BE 901 Plus lub 

środkiem do wgłębnego zespala-

nia BOTAMENT® D 12.

Zabezpieczenie cokołu budynku oraz 
odsadzki fundamentowej z zasto-
sowaniem zaprawy uszczelniającej 
BOTAMENT® M 34 lub BOTAMENT® 
MS 30.

5

Wykonanie wyoblenia za pomocą 

BOTAMENT® M 36 Speed.

6  

Gruntowanie przy użyciu środka do 
wgłębnego zespalania BOTAMENT® D 12. 

Wypełnienie ubytków przy zastosowa-
niu masy wyrównawczej BOTAMENT® 
M 100 lub szybkosprawnej zaprawy 
cementowej BOTAMENT® M 36 Speed.

7

Gruntowanie przy użyciu rozcieńczonej 
bitumicznej powłoki gruntującej  
BOTAMENT® BE 901 Plus.

Fazowanie krawędzi fundamentu. Fazowanie zewnętrznej krawędzi 
muru.
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ELEMENTY SYSTEMU

grubowarstwowa bitumiczna masa 
uszczelniająca 

BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter

siatka z włókna szklanego

BOTAMENT® GS 98  

płyta ochronna i drenażowa 

BOTAMENT® DS 993  
lub

polistyren ekstrudowany 
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 Izolacje budowli 

Izolacja części budowli stykających 
się z gruntem – nowe budownictwo

Oszczędność czasu 
dzięki pompie tłokowej do natrysku bezpowietrznego. 
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Izolacja części budowli stykających 
się z gruntem – nowe budownictwo 
Wykonanie izolacji budowli z wykorzystaniem agregatu lub aplikacji ręcznej 

Wilgoć zawsze występuje w grun-

cie,  dlatego też wilgotność gruntu 

należy traktować jako obciążenie 

minimalne. Grunt poniżej posado-

wienia fundamentu, jak i materiał 

wypełniający wykop muszą być na 

tyle przepuszczalne, aby woda mo-

gła bez przeszkód przesączyć się  

z poziomu terenu do poziomu 

swobodnego lustra wód grunto-

wych oraz w krótkich okresach nie 

ulegała spiętrzeniu (na przykład 

wskutek ulewnych opadów). 

Współczynnik przepuszczalności k 

dla danego rodzaju gruntu musi 

być większy niż 10-4 m/s.

Jeżeli mamy do czynienia  

z gruntem o małej przepuszczal-

ności (współczynnik przepuszczal-

ności k<10-4 m/s), z prawidłowo 

wykonanym drenażem,  wówczas 

należy wykonać izolację, odpo-

wiednią dla danego obciążenia. 

W przypadku izolacji przeciw- 

wilgociowej nie może dojść do 

zbierania się wody, która choćby 

przez krótki czas, wywierałaby sta-

tyczne i/lub dynamiczne obciąże-

nie na izolację.

Nakładanie pierwszej warstwy 
BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter.

Nakładanie drugiej warstwy BOTA-
MENT® BM 92 Schnell/Winter.

W zależności od rodzaju obciążenia: 
wykonanie wzmocnienia poprzez wto-
pienie siatki z włókna szklanego  
w pierwszą warstwę izolacji.

Całopowierzchniowe  szpachlowanie 
drugiej warstwy grubowarstwowej 
izolacji bitumicznej.

Aplikacja produktu BOTAMENT® 
BM 92 Schnell/Winter za pomocą 
agregatu.
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ATEST PZH do 

pomieszczeń 

przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi

ELEMENTY SYSTEMU 

szybkosprawna, wielofunkcyjna  izolacja reaktywna   
BOTAMENT® RD 2THE GREEN 1

 
systemowa taśma uszczelniająca + akcesoria

BOTAMENT® SB 78  
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Izolacje budowli 

Szybka izolacja podposadzkowa, 
ścian piwnic i fundamentów  
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Nakładanie drugiej warstwy 
BOTAMENT® RD 2THE GREEN 1.

Szpachlowanie drapane z użyciem
BOTAMENT® RD 2THE GREEN1.

2  1  

Szybka izolacja podposadzkowa,  
ścian piwnic i fundamentów  
Reaktywna izolacja bez bitumu

Do produkcji BOTAMENT® RD 2THE 

GREEN 1 wykorzystano nową techno-

logię polimerowych środków wią-

żących. Wyznacza to nowy trend 

w wykonywaniu izolacji budowli. 

Niewielki wpływ temperatury oto-

czenia na czas schnięcia  izolacji 

umożliwia szybki postęp prac bu-

dowlanych. Co 4 godziny można 

wykonywać kolejne warstwy izo-

lacji, a po jej wykonaniu również 

już po 4h można przyklejać płyty 

drenażowe lub  termoizolacyjne. 

Wysoka elastyczność produktu po-

woduje, że można zrezygnować  

z wtapiania siatki z włókna szkla-

nego.

Produkt nie wymaga gruntowa-

nia, należy jednak pamiętać, aby 

przed przystąpieniem do prac 

zwilżyć podłoże. 

Na podłożach betonowych przed 

nałożeniem izolacji zaleca się wy-

konanie szpachlowania drapane-

go, aby nie dopuścić do powstawa-

nia pęcherzyków powietrza.

W przypadku izolacji przeciw-

wilgociowej grubość warstwy po 

wyschnięciu powinna wynosić  

2 mm, zaś w przypadku spiętrzają-

cej się wody infiltracyjnej 2,5 mm. 

W narożnikach wewnętrznych 

należy wykonać fasetę lub wkleić 

systemową taśmę uszczelniającą  

BOTAMENT® SB 78. 

Ułożenie jednowarstwowej folii PE
w przypadku izolacji podposadzkowej.

Rozprowadzanie i zatarcie szybkiego 
jastrychu.

Nakładanie pierwszej warstwy 
BOTAMENT® RD 2THE GREEN 1.

Wykonanie połączenia ściany z pod-
łogą przy użyciu systemowej taśmy 
uszczelniającej BOTAMENT® SB 78.
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 Izolacje budowli 

Bitumiczna izolacja 
samoprzylepna

ELEMENTY SYSTEMU

wielofunkcyjna powłoka bitumiczna – koncentrat
BOTAMENT® BE 901 Plus

bitumiczna izolacja samoprzylepna

BOTAMENT® KSK

taśma butylowa

BOTAMENT® BD  
NA PROBLEMY – TAŚMA BUTYLOWA

Samoprzylepna taśma butylowa BOTAMENT® BD charakteryzuje się 

wszechstronnym zakresem zastosowania. Warstwę klejącą chroni dwu-

częściowy foliowy nośnik, ułatwiający montaż taśmy w narożnikach i na 

krawędziach. Laminowana włókniną warstwa górna umożliwia łączenie 

taśmy z produktami mineralnymi.
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4
Izolacja narożników zewnętrznych.

6  

Izolacja przejść instalacyjnych.

5  

Izolacja narożników wewnętrznych.

1  2  

Docinanie izolacji samoprzylepnej za 
pomocą noża.

3  

7  

Izolacja samoprzylepna BOTAMENT® KSK  
Szybka izolacja    

Bitumiczna izolacja samoprzy-

lepna  BOTAMENT® KSK  służy do   

izolacji   miejsc nie narażonych na 

działanie promieniowaniem UV, 

takich jak: zewnętrzne ściany piw-

nic, balkony, mury oporowe, tara-

sy naziemne.

Przed aplikacją podłoże na-

leży zagruntować przy uży-

ciu BOTAMENT® BE 901 Plus. 

Płaskie dachy garaży, tarasy  

i balkony muszą być wykonane ze 

spadkiem nie mniejszym niż 1,5%. 

Bitumiczną izolację samoprzylep-

ną  przykleja się po usunięciu pa-

pieru ochronnego bezpośrednio 

na zagruntowane podłoże, zacho-

wując co najmniej 8-centymetro-

we zakłady, a następnie dociska 

gumowym wałkiem. W przypad-

ku narożników wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz przejść in-

stalacyjnych izolację BOTAMENT® 

KSK należy dociąć do odpowied-

nich kształtów.

W narożnikach wewnętrznych na-

leży  najpierw  przykleić  pas Bota-

ment KSK o szerokości  10 x 30 cm. 

Następnie w narożniku przykleja 

się trójkąt o wielkości odpowiada-

jącej wielkości strefy ściana/funda-

ment. 

Przyklejenie izolacji samoprzylepnej 
oraz dociskanie za pomocą wałka 
gumowego.

W kolejnym kroku na ścianę oraz 

odsadzkę fundamentową przykle-

ja się pas o rozmiarach 30 x 30 cm

nacięty przez środek (do połowy). 

Izolacja górnego końca izolacji samo-
przylepnej w strefie cokołowej ściany 
zewnętrznej przy użyciu taśmy butylo-
wej BOTAMENT® BD.

Gruntowanie podłoża przy użyciu 
BOTAMENT® BE 901 Plus.
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szybkosprawna, wielofunkcyjna  
izolacja reaktywna 

BOTAMENT® RD 2THE GREEN 1  

12

taśma dylatacyjna

BOTAMENT® B 180

grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca

BOTAMENT® BM 92 Schnell

ELEMENTY SYSTEMU

 Izolacje budowli 

Przejścia instalacyjne   

Do uszczelniania spoin roboczych i szczelin dylatacyjnych w budowlach.

Do stosowania z bitumicznymi izolacjami grubowarstwowymi 
oraz reaktywnymi:

 • BOTAMENT® RD 2THE GREEN1 

 • BOTAMENT® BM 92 Schnell
 • BOTAMENT® BM 92 Winter
 • BOTAMENT® MACH 3IN1 
 • z perforacją w celu przyśpieszenia wysychania
 • do spoin o szerokości do 5 cm
 • do stosowania w połączeniu z BOTAMENT® RA 170
 • możliwość zgrzewania

WSKAZÓWKA: TAŚMA DYLATACYJNA BOTAMENT® B 180
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Uszczelnienie świetlika piwnicznego.

1   2  

3  

Uszczelnienie miejsca przejścia instala-
cyjnego przy spiętrzającej się wodzie 
infiltracyjnej oraz wodzie wywierającej 
ciśnienie.

Prawidłowa izolacja przejść instalacyjnych 
oraz uszczelnienie dylatacji 

Prawidłowo wykonana izolacja 

budowli musi zapobiegać prze-

nikaniu wilgoci przez szczeliny 

dylatacyjne. Są one narażone na 

liczne obciążenia spowodowane 

przez ruch elementów budowli, 

wahania temperatury oraz ciśnie-

nie wody. W przypadku izolacji 

wykonanych z zastosowaniem  

bitumicznych izolacji grubowar-

stwowych lub izolacji reaktyw-

nych do uszczelnienia dylatacji 

konstrukcyjnych  stosuje się taśmy 

dylatacyjne z tworzyw sztucznych.  

W przypadku izolacji wykonanych 

z użyciem samoprzylepnych izola-

cji bitumicznych, uszczelnienie na-

leży wykonać z dodatkowego pasa 

izolacji samoprzylepnej o szeroko-

ści przynajmniej 30 cm.

Wykonywanie wyoblenia w miejscu 
przejścia instalacyjnego przy obciąże-
niu wilgotnością gruntu i niespiętrzają-
cą się wodą infiltracyjną.

Izolacja dylatacji konstrukcyjnej przy 
zastosowaniu taśmy uszczelniającej 
BOTAMENT ® B 180.
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BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1 można z powodzeniem wykorzystać do 

częściowego remontu i naprawy uszkodzonych pokryć dachowych. 

ELEMENTY SYSTEMU 

szybkosprawna, wielofunkcyjna  izolacja reaktywna    

BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1

 
systemowa taśma uszczelniająca + akcesoria 

BOTAMENT® SB 78  

 Izolacje budowli 

Remont
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Podczas remontów starych bu-

dynków często można się natknąć 

na różnego rodzaju stare izolacje 

i powłoki ochronne. Jeśli nadal 

przylegają one do podłoża, można 

nakładać na nie kolejne warstwy. 

Wyjątek stanowią powłoki na ba-

zie smoły, które zawsze należy  

całkowicie usunąć, jeśli chcemy 

wykonać renowację izolacji stosu-

jąc powłokę bitumiczną. Izolacja 

bitumiczna i smoła nie wykazują 

wobec siebie tolerancji materia-

łowej. Usuwanie powłok na bazie 

smoły jest procesem bardzo trud-

nym i pracochłonnym. 

W takich przypadkach BOTAMENT® 

oferuje zupełnie inne rozwiązanie 

– izolację reaktywną BOTAMENT®  

RD 2THE GREEN1, którą można apliko-

wać na nośne podłoża pokryte 

starymi izolacjami bitumicznymi 

lub smołą. 

Produkt zapewnia bardzo do-

brą przyczepność do podłoża 

oraz nie zawiera rozpuszczalni-

ków ani bitumów. Wykorzystując  

BOTAMENT® RD 2THE GREEN1 nie ma 

konieczności wykonywania po-

sypki z piasku kwarcowego. Po 

wyschnięciu warstwy, nałożonej 

techniką szpachlowania drapane-

go, nakłada się kolejne powłoki  

z BOTAMENT® RD 2THE GREEN1.

Innym tradycyjnym sposobem wy-

konania remontu starych izolacji 

bitumicznych z wyłączeniem smo-

3  

1  2  

Wykonanie mostka przyczepnego 
techniką szpachlowania drapa-
nego.

4  

Przygotowanie podłoża oraz wykonanie izolacji 
Naprawa i remont istniejących izolacji

ły, (którą należy bezwzględnie 

usunąć) jest zastosowanie izolacji 

na bazie bitumów.

Przed nałożeniem nowej izolacji 

podłoże musi być starannie oczysz-

czone, a ubytki uzupełnione.

Następnie należy zastosować po-

włokę bitumiczną BOTAMENT®  

B 97 L. Zawarty w produkcie roz-

puszczalnik zapewni optymalną   

przyczepność nowej warstwy do 

starego podłoża.

Wykonanie połączenia ściany z podło-
gą przy użyciu BOTAMENT® SB 78.

Nakładanie pierwszej i drugiej war-
stwy BOTAMENT® RD 2THE GREEN1.

Czyszczenie podłoża, np. za pomocą 
myjki wysokociśnieniowej.
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Świeżą warstwę BOTAMENT® B 97 L 

należy równomiernie posypać pia-

skiem kwarcowym.

W zależności od warunków at-

mosferycznych czas schnięcia wy-

nosi od 4 do 5 dni, w tym czasie 

następuje całkowite odparowa-

nie rozpuszczalnika. Następnie  

nakłada się grubowarstwową bi-

tumiczną powłokę uszczelniającą  

BM 92 Schnell/Winter.
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grunt dobrze 
przepuszczalny
k> 10-4  m/s

- warstwa wykończeniowa cokołu  
  (płytki klinkierowe lub tynk)   

Legenda:

- wyokrąglenia na styku ściany    
  z ławą fundamentową BOTAMENT® M 36 Speed     

- siatka zbrojeniowa - wtopiona    
  w warstwę klejową 

- min. 2 mm mikrozaprawa uszczelniająca    
  BOTAMENT® MS 30, BOTAMENT® M 34 

lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1    

- izolacja pozioma ściany  
  BOTAMENT® MS 30 lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1   

• ściana piwnicy 
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus     
• izolacja przeciwwilgociowa min. 2 mm     
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter/RD 2THE GREEN1      
• termoizolacja - XPS (polistyren ekstrudowany)     
  klejony na BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter/RD 2THE GREEN1        
  

01

02

03

03

02

05

06

01

05

06

• wykończenie posadzki 
• jastrych cementowy - warstwa dociskowa   
• termoizolacja - EPS (styropian) lub    
  XPS (polistyren ekstrudowany)  
• warstwa rozdzielająca - folia PE
• izolacja przeciwwilgociowa min. 2 mm  
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter                          
  lub BOTAMENT RD 2THE GREEN1 (w pom. na stały pobyt ludzi)     
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus       
• chudy beton 
• podsypka piaskowa zagęszczona  
• grunt rodzimy 

04

- termoizolacja - XPS 
   (polistyren ekstrudowany) 

04Ochrona izolacji 
Zabezpieczenie przed obciążeniami statycznymi, mechanicznymi i dynamicznymi

Aby  zapobiec  uszkodzeniom 

wykonanej izolacji bitumicznej, 

należy ją trwale zabezpieczyć.  

W strefie przyziemia niezbędne 

jest wykonanie zabezpieczenia 

przed uszkodzeniami mogącymi 

powstać na skutek działania obcią-

żeń  termicznych, dynamicznych 

oraz mechanicznych.

Można to wykonać na dwa sposo-

by.

Stosując płytę ochronno-drenażo-

wą BOTAMENT® DS 993 lub płyty 

termoizolacyjne. Płyta ochronno-

-drenażowa BOTAMENT® DS 993 

zawiera warstwę  drenującą, która 

ma na celu zapewnić szybkie i kon-

trolowane odprowadzanie wody. 

Warstwa drenująca osłonięta jest 

włókniną, która służy jako filtr 

zabezpieczający przed zapiaszcze-

niem i stanowi w związku z tym 

gwarancję trwałości drenażu. War-

stwa ochronna  wykonana z pian-

ki polietylenowej zapewnia bez-

pieczny rozkład nacisków gruntu 

na powłokę izolacyjną. Pianka z 

PE służy jako warstwa poślizgo-

wa i zapobiegająca przenoszeniu 

obciążeń z gruntu na izolację. Po 

całkowitym wyschnięciu izolacji bi-

tumicznej na płytę ochronno-dre-

nażową nanosi się punktowo masę 

bitumiczną a następnie przykleja 

do powłoki izolacyjnej.

Płyty termoizolacyjne należy przy-

klejać za pomocą masy bitumicznej 

tzw. metodą „na placki”, nakłada-

jąc uprzednio na płytę 5-6 placków 

wielkości dłoni. Pierwszy rząd płyt 

przyklejamy nieco powyżej gór-

nego poziomu ławy fundamento-

wej, a kolejne rzędy przykleja się 

w układzie mijankowym. W przy-

padku występowania parcia wody 

gruntowej płyty należy je przykleić 

całopowierzchniowo. Ważne aby 

powierzchnia termoizolacji np.  

z XPS została zeszlifowana od stro-

ny klejonej tarką do styropianu.

Płyta ochronna i drenażowa BOTAMENT® DS 993 zabezpiecza warstwę bitumiczną 
nawet przed długotrwałymi obciążeniami.

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych przy użyciu BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter.
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grunt dobrze 
przepuszczalny
k> 10-4  m/s

- warstwa wykończeniowa cokołu  
  (płytki klinkierowe lub tynk)   

Legenda:

- wyokrąglenia na styku ściany    
  z ławą fundamentową BOTAMENT® M 36 Speed     

- siatka zbrojeniowa - wtopiona    
  w warstwę klejową 

- min. 2 mm mikrozaprawa uszczelniająca    
  BOTAMENT® MS 30, BOTAMENT® M 34 

lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1    

- izolacja pozioma ściany  
  BOTAMENT® MS 30 lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1   

• ściana piwnicy 
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus     
• izolacja przeciwwilgociowa min. 2 mm     
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter/RD 2THE GREEN1      
• termoizolacja - XPS (polistyren ekstrudowany)     
  klejony na BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter/RD 2THE GREEN1        
  

01

02

03

03

02

05

06

01

05

06

• wykończenie posadzki 
• jastrych cementowy - warstwa dociskowa   
• termoizolacja - EPS (styropian) lub    
  XPS (polistyren ekstrudowany)  
• warstwa rozdzielająca - folia PE
• izolacja przeciwwilgociowa min. 2 mm  
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter                          
  lub BOTAMENT RD 2THE GREEN1 (w pom. na stały pobyt ludzi)     
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus       
• chudy beton 
• podsypka piaskowa zagęszczona  
• grunt rodzimy 

04

- termoizolacja - XPS 
   (polistyren ekstrudowany) 

04

Izolacja przeciwwilgociowa (typu lekkiego).
Ściana jednowarstwowa. Budynek podpiwniczony.
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• ściana piwnicy 
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus     
• 
  
  

• termoizolacja - XPS (polistyren ekstrudowany)    

• wykończenie posadzki 
• jastrych cementowy-warstwa dociskowa  
• termoizolacja - EPS (styropian)  
  lub XPS (polistyren ekstrudowany)    
• żelbetowa płyta fundamentowa  
• jastrych cementowy ochronny  
• warstwa rozdzielająca - 2 x folia       PE
• izolacja przeciwwodna min. 3 mm   
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter
  wzmocniona siatką z włókna szklanego    
  lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1 (w pom. na stały pobyt ludzi)   
• warstwa gruntująca BOTAMENT® BE 901 Plus   
• chudy beton 
• grunt rodzimy 

01

02

04

03

- warstwa wykończeniowa cokołu  
  (płytki klinkierowe lub tynk)   
- min. 2 mm mikrozaprawa   
  uszczelniająca BOTAMENT® MS 30,  
  BOTAMENT® M 34 lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1    

- wyokrąglenia na styku ściany    
  z ławą fundamentową BOTAMENT® M 36 Speed     
  

- izolacja pozioma ściany
  BOTAMENT® MS 30 lub BOTAMENT RD 2THE GREEN1      

02

03

04

Legenda:

01

izolacja przeciwwodna min. 3 mm    
BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter
wzmocniona siatką z włókna szklanego    
lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1

>1
00

 m
m
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50
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m
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00
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- warstwa wykończeniowa cokołu  
  (płytki klinkierowe lub tynk)   

wykop wypełniony 
gruntem dobrze 
przepuszczalnym
k> 10-4  m/s

- min. 2 mm mikrozaprawa   
  uszczelniająca BOTAMENT® MS 30,   
  BOTAMENT® M 34 lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1     

- wyokrąglenia na styku ściany    
  z ławą fundamentową BOTAMENT® M 36 Speed     
  

- izolacja pozioma ściany
  BOTAMENT® MS 30 lub BOTAMENT RD 2THE GREEN1      

02

03

04

Legenda:

01

03

04

01

02

03

• wykończenie posadzki 
• jastrych cementowy - warstwa dociskowa   
• termoizolacja - EPS (styropian) lub    
  XPS (polistyren ekstrudowany)  
• warstwa rozdzielająca - folia PE
• izolacja przeciwwilgociowa min. 2 mm  
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter        
  lub BOTAMENT RD 2THE GREEN1 (w pom. na stały pobyt ludzi)     
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus      
• chudy beton 
• podsypka piaskowa zagęszczona  
• grunt rodzimy 

• ściana piwnicy 
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus     
• izolacja przeciwwilgociowa min. 2 mm     
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter/RD 2THE GREEN1      
• płyta ochronna i drenażowa BOTAMENT® DS 993
   

Izolacja przeciw wodzie nie wywierającej ciśnienia  
z drenażem (typu średniego).
Ściana jednowarstwowa. Budynek podpiwniczony.
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• ściana piwnicy 
• warstwa gruntująca - BOTAMENT® BE 901 Plus     
• 
  
  

• termoizolacja - XPS (polistyren ekstrudowany)    

• wykończenie posadzki 
• jastrych cementowy-warstwa dociskowa  
• termoizolacja - EPS (styropian)  
  lub XPS (polistyren ekstrudowany)    
• żelbetowa płyta fundamentowa  
• jastrych cementowy ochronny  
• warstwa rozdzielająca - 2 x folia       PE
• izolacja przeciwwodna min. 3 mm   
  BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter
  wzmocniona siatką z włókna szklanego    
  lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1 (w pom. na stały pobyt ludzi)   
• warstwa gruntująca BOTAMENT® BE 901 Plus   
• chudy beton 
• grunt rodzimy 

01

02

04

03

- warstwa wykończeniowa cokołu  
  (płytki klinkierowe lub tynk)   
- min. 2 mm mikrozaprawa   
  uszczelniająca BOTAMENT® MS 30,  
  BOTAMENT® M 34 lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1    

- wyokrąglenia na styku ściany    
  z ławą fundamentową BOTAMENT® M 36 Speed     
  

- izolacja pozioma ściany
  BOTAMENT® MS 30 lub BOTAMENT RD 2THE GREEN1      

02

03

04

Legenda:

01

izolacja przeciwwodna min. 3 mm    
BOTAMENT® BM 92 Schnell/Winter
wzmocniona siatką z włókna szklanego    
lub BOTAMENT® RD 2THE GREEN1

Izolacja przeciw wodzie wywierającej ciśnienie 
(typu ciężkiego).
Ściana jednowarstwowa. Budynek podpiwniczony.
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