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Multifuge Diamond MAX
Wyższa klasa fugowania !



Łatwość mieszania 
Składniki A i B mogą być dodane 
w dowolnej kolejności do składnika 
C, a następnie dokładnie wymieszane.

Łatwość aplikacji
Nowa 3 składnikowa formuła 
zapewnia kremową konsystencję 
umożliwiającą łatwą aplikację, 
przy zachowaniu długiego czasu 
obróbki.  

Łatwość zmywania
Zmywanie tylko przy użyciu zimnej 
czystej wody, bez dodatkowych 
środków - oszczędność czasu oraz 
liczby zużytych gąbek. 

Wyższa klasa 
fugowania !
Łatwość mieszania, łatwość aplikacji, 
łatwość zmywania
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Multifuge Diamond MAX jest wielofunkcyjną zaprawą 
na bazie żywic reaktywnych do spoinowania oraz kle-
jenia okładzin ściennych i podłogowych, wewnątrz i na 
zewnątrz. Nowa 3 składnikowa formuła umożliwia szybką 
i łatwą aplikację, a także wyjątkowo długi czas przezna-
czony na obróbkę. 

3 składnikowa receptura 
Multifuge Diamond 
MAX

Nowoczesna fuga do 
stosowania w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności 
publicznej.
Poznaj zalety Multifuge Diamond MAX 

nienasiąkliwa – brak rozwoju grzybów i pleśni
wysoka odporność na zabrudzenia – czystość i higiena 
gładka, jedwabista powierzchnia – estetyczne wykończenie   

 podkreślające walory płytek 
wysoka odporność na domowe środki czyszczące oraz mycie   

 pod ciśnieniem – łatwość w utrzymaniu czystości
wysoka odporność na temperaturę, obciążenia mechaniczne 

 i chemiczne – wszechstronne zastosowanie w różnych obszarach 
łatwa obróbka oraz zmywanie zimną wodą – zapewnia szybki 

 postęp prac 

KOLORY  
PEŁNE
BLASKU

Biały 
(nr 10)

Bazalt
(nr 27)

Szary 
(nr 24)

Kakao 
(nr 38)

Antracyt 
(nr 26)

Piaskowo-
szary
(nr 15)

Havanna
(nr 40)

Tytanowo-
szary 
(nr 25)

Srebrny
(nr 16)

Pergamon
(nr 11)

Mocca
(nr 41)

Jura Beż
(nr 35)
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Zakłady przemysłowe, 
myjnie, warsztaty
Posadzki o wysokiej odporności 

Multifuge Diamond MAX spełnia najwyższe wymagania odporności 
chemicznej i mechanicznej, dzięki temu z powodzeniem może być 
stosowana wszędzie tam gdzie panują niesprzyjające warunki, takie jak 
niekorzystny wpływ wilgoci, kwasów, olejów czy środków czyszczących. 

Obszary zastosowania:

kuchnie przemysłowe

laboratoria

myjnie

przemysł spożywczy

Zalety: 

nienasiąkliwa – brak rozwoju 
 grzybów i pleśni

wysoka odporność na temperaturę,  
 obciążenia mechaniczne 
 i chemiczne -  wszechstronne 
 zastosowanie w różnych obszarach 

wysoka odporność mycie pod   
 ciśnieniem – łatwość w utrzymaniu  
 czystości

wysoka odporność na ścieranie –  
 wysoka wytrzymałość powierzchni
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Budownictwo mieszkaniowe , 
łazienki i prysznice 
Perfekcja i doskonałość wykończenia, również przy 
ciemnych kolorach płytek

Płytki w modnych odcieniach szarości, czy też mocne akcenty 
w kolorze antracytowym podkreślą niebanalny charakter każdego 
wnętrza. Dzięki wysokiej trwałości kolorów oraz odporności na domowe 
środki czyszczące Multifuge Diamond MAX polecana jest przede wszyst-
kim do pomieszczeń mokrych, jak np. prysznice. Doskonale sprawdzi 
się również w innych pomieszczeniach mieszkalnych, jak np. w salonie 
podkreślając walory estetyczne płytki.

Obszary zastosowania:

łazienki

prysznice

kuchnie, salony 

Budownictwo mieszkaniowe , 

Zalety:

kolory pełne blasku

wysoka odporność na zabrudzenia  
 – czystość i higiena gładka, 

jedwabista powierzchnia 
 – estetyczne wykończenie   
 podkreślające walory płytek 

wysoka odporność na domowe   
 środki czyszczące oraz mycie pod  
 ciśnieniem – łatwość w utrzymaniu  
 czystości
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Baseny i obszary wellness
Odpowiadają najbardziej surowym wymogom higienicznym

Długotrwałe obciążenie wilgocią stanowi doskonałą pożywkę dla 
rozwoju grzybów i pleśni, dlatego też pomieszczenia mokre, wellness 
& spa podlegają częstemu, agresywnemu czyszczeniu. Multifuge 
Diamond MAX doskonale sprawdzi się w tych obszarach ze względu 
na wysoką odporność na działanie chloru i zmiennych metod czyszcze-
nia. Szczególnie polecana jest do spoinowania płytek w basenach, 
natryskach i pomieszczeń sanitarnych.

Baseny i obszary wellness

Obszary zastosowania:

baseny, baseny solankowe 

wellness & spa

prysznice, łaźnie

Zalety: 

nienasiąkliwa – brak rozwoju 
 grzybów i pleśni

wysoka odporność na zabrudzenia  
 – czystość i higiena 

wysoka odporność na mycie pod  
 ciśnieniem – łatwość w utrzymaniu  
 czystości

odporność na działanie środków   
 czyszczących zawierających chlor
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Balkony i tarasy 
Najnowsza generacja: bezpośrednio na hydroizolację

Dzięki kombinacji Multifuge Diamond MAX oraz systemu Terrachamp 
ułożenie okładziny jest proste i pewne jak nigdy dotąd. Płytki, 
również duże formaty, mogą zostać ułożone na balkonie czy tarasie 
bezpośrednio na hydroizolację.

Zalety:

niska nadbudowa

wysoka ochrona przed wykwitami

układanie bez metody 
 kombinowanej

Obszary zastosowania: 

balkony

tarasy

ogrody zimowe

Botament Terrachamp ide-
alne połączenie z Multifuge 
Diamond MAX
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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 budowlanych. 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 przypadku 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.

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

Baza materiałowa żywica epoksydowa 3-składnikowa

Kolory biały (nr 10), pergamon (nr 11), piaskowoszary (nr 15), srebrnoszary (nr 16), szary (nr 24), 
tytanowoszary (nr 25), antracytowy (nr 26), bazalt (nr 27), kakao (nr 38), havanna (nr 40), 
mocca (nr 41)

Opakowanie 3,5 kg- jednostka w kartonie: 0,644 kg składnik (A), 0,255 kg składnik (B)
wiaderko: 2,6 kg barwiony piasek(C)

Przechowywanie składnik A + B 
chronić przed mrozem, w suchym i chłodnym miejscu, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach

Składnik C 
chronić przed mrozem, w suchym i chłodnym miejscu, 30 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach

Proporcja mieszania 18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)

Czas obróbki ~ 80 minut

Czas otwarty ~ 60 minut

Wchodzenie po ~ 14 godzinach

Obciążenie mechaniczne po ~ 3 dniach

Temperatura obróbki oraz podłoża + 10 °C do + 25 °C

Właściwości • szerokość spoin 2- 10 mm
• wysoka trwałość kolorów 
• łatwa obróbka
• łatwe zmywanie zimną wodą
• długi czas obróbki
• gładka powierzchnia
• odporność chemiczna i mechaniczna 
• wysoka odporność na ścieranie oraz mycie pod 
• ciśnieniem
• wysoka odporność na domowe środki czyszczące
• odporność wodę oraz zabrudzenia
• bardzo dobra przyczepność boczna 

Obszary zastosowania • baseny, centra odnowy biologicznej, łaźnie parowe, 
• prysznice
• płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
• kuchnie przemysłowe
• produkcja napojów
• przemysł spożywczy
• przemysł chemiczny
• myjnie samochodów osobowych i ciężarowych
• balkony i tarasy w połączeniu z systemem
• BOTAMENT TERRACHAMP

Multifuge Diamond MAX 
Dane techniczne:

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
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