
MISTRZ 
wszystkich klas 
obciążenia wodą!

MULTIPROOF
Izolacja hybrydowa
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Produkt 
2w1

MULTIPROOF® jest jednoskładnikową izolacją hybrydową do wykonywania  izolacji podpłytkowych wewnątrz  
i na  zewnątrz. Dzięki recepturze 2w1 MULTIPROOF® może być stosowany w dwóch różnych grubościach 
w zależności od obciążenia wodą, jako hydroizolacja przeciwwilgociowa w łazienkach, sanitariatach lub  
jako hydroizolacja przeciw wodzie nie będącej pod ciśnieniem, na tarasach i balkonach.

Innowacyjna izolacja 
hybrydowa 

Optymalna konsystencja 
do szpachlowania, 
malowania 

Łatwe użycie  
części materiału

Produkt gotowy,  
bez konieczności  
mieszania z wodą 

Optyczna kontrola procesu schnięcia 
– zmiana koloru z jasnego na 
ciemnoszary

• izolacja podpłytkowa do pomieszczeń mokrych,  
  na tarasy i balkony, zgodna z normą PN-EN 14891
• spełnia wymagania klas obciążenia wodą od W0-I do  
  W3-I zgodnie z DIN 18534
• spełnia wymogi normy DIN 18531, jako izolacja   
  podpłytkowa na tarasy i balkony
• spełnia wytyczne  (PG AIV-F)/DIBt, jako izolacja   
  podpłytkowa 

• bardzo długi czas obróbki
• idealna konsystencja nadająca się do aplikacji pacą,  
  pędzlem, wałkiem  
• mostkująca rysy dzięki wzmocnieniu  
  włóknami do - 20 ° C 
• o wysokiej elastyczności   
• możliwość użycia części materiału
• obróbka bez konieczności użycia narzędzi  
  elektrycznych 
• przy dużych powierzchniach możliwość aplikacji   
  metodą natryskową 
• powierzchnia o doskonałej przyczepności  
  pod zaprawy klejowe 
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Aby uzyskać kontrastowy kolor (podczas 
stosowania MULTIPROOF® jako folia 
uszczelniająca) do drugiej warstwy można 
dodać pigmentu DF Color.

Mankiet, odwodnienie liniowe, systemową 
taśmę uszczelniającą SB 78 wraz  
z akcesoriami należy wkleić w pierwszą 
warstwę izolacji.

Dla klasy obciążenia wodą od  W0-I do 
W2-I (ściana) MULTIPROOF® należy 
nakładać w dwóch warstwach, minimalna 
grubość suchej warstwy powinna wynieść 
0,5 mm.

MULTIPROOF® można nakładać pacą, 
pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Na porowatych powierzchniach należy 
wcześniej wykonać szpachlowanie drapane 
i pozostawić do wyschnięcia.

Pierwszą warstwę należy nanieść pacą 
zębatą  4 mm, a następnie wygładzić 
powierzchnię. 

Systemową taśmę uszczelniającą lub 
mankiety i narożniki uszczelniające  
BOTAMENT® SB 78 należy wkleić  
w pierwszą warstwę izolacji, a następnie 
przeszpachlować drugą warstwą.  

Dla klasy obciążenia wodą od W2-I i W3-I / 
balkony i tarasy minimalna grubość suchej 
warstwy powinna wynieść  2,0 mm.

Przed nałożeniem kolejnej warstwy  
MULTIPROOF® poprzednia musi być 
wyschnięta. Proces schnięcia można uznać 
za zakończony, gdy izolacja zmieni kolor  
z jasnego na ciemnoszary. 
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W celu związania kurzu chłonne podłożna 
można zagruntować D 11 lub D 1 Speed. 
Podłoża mineralne muszą być 
matowo-wilgotne lub zwilżone.

Zastosowanie oraz obróbka  
Izolacja brodzika z odpływem liniowym Botament Water LD z wykorzystaniem Multiproof



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.pl

Uwaga:  Zawarte  dane powstały  w  najlepszej  wierze  na  podstawie naszych  doświadczeń,  nie  są  jednak  zobowiązujące.  
Należy  je  dostosować  odpowiednio  do  danych  obiektów  budowlanych, celów  zastosowania  oraz  szczególnych  miej-
scowych  wymagań. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw.  
Pozostałe dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com
Wydanie 01/2020.

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


