
Wyższa klasa 
fugowania !

NOWOŚĆ

Wyższa klasa 
fugowania !
Nowoczesna zaprawa do spoinowania 2w1

Łatwość mieszania, łatwość aplikacji, 
łatwość zmywania

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. 

MC-Bauchemie Sp. z o.o. 
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ul. Prądzyńskiego 20, 
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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



   

3 składnikowa receptura 
Multifuge Diamond MAX

www.botament.pl

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)

Multifuge Diamond MAX jest wielofunkcyjną zaprawą 
na bazie żywic reaktywnych do spoinowania oraz klejenia
okładzin ściennych i podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz. 
Nowa 3 składnikowa formuła umożliwia szybką  i łatwą aplikację, 
a także wyjątkowo długi czas przeznaczony na obróbkę. 

Zakłady przemysłowe, myjnie, warsztaty

Wysoka wydajność, także przy 
płytkach antypoślizgowych 

Baseny i obszary wellness 

Odpowiadają  najbardziej surowym 
wymogom higienicznym
        

Obszary zastosowania:

 kuchnie przemysłowe

 myjnie

 przemysł spożywczy

Obszary zastosowania:

 łazienki

 prysznice

 kuchnie, salony

Obszary zastosowania:

 baseny, baseny solankowe 

 wellness & spa

 prysznice, łaźnie

Budownictwo mieszkaniowe,
łazienki i prysznice

Perfekcja i doskonałość 
wykończenia, również przy 
ciemnych kolorach płytek

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

Srebrny
(nr 16)

Pergamon
(nr 11)

Mocca
(nr 41)

Jura Beż
(nr 35)


