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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  miejscowych  wymagań.
Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw. Zalecenia naszych  pracowni-
ków  odbiegające  od  danych  zawartych  w  instrukcji  technicznej  są  dla  nas  zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie.
Wydanie 01/2015. Pozostałe dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.pl
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Wstęp

Wykonywanie okładzin z płytek
w obiektach przemysłowych. 

Posadzki w obiektach prze-
mysłowych często narażone są na
liczne obciążenia oraz niesprzy-
jające warunki, takie jak nieko-
rzystny wpływ wilgoci, cieczy
organicznych, kwasów, olejów,
środków czyszczących czy bakte-
rii. Czynniki te powodują ogrom
zniszczeń w powłoce podłoża.
Dotyczy to różnych obszarów,
zakładów czy kuchni przemysło-
wych, basenów, warsztatów

samochodowych, laboratoriów.
Skutek jest zawsze taki sam – dro-
gie i czasochłonne naprawy. Na-
leży dodać, że po wbudowaniu
posadzki chemoodpornej (zwła-
szcza w zakładach produkcyjnych)
w zasadzie nie jest już możliwe
uzyskanie warunków do jej na-
prawy, ponieważ zatrzymanie

produkcji jest zbyt kosztowne 
i naprawa odbywa się najczęściej 
w nieodpowiednich warunkach
co skutkuje kolejnymi proble-
mami. Dlatego korzystniej jest
rozważyć dobór odpowiednich
materiałów już na początku bu-
dowy posadzki. Firma Botament
jako jedna z pierwszych roz-
poczęła produkcję mineralnych
oraz nieorganicznych zapraw do
spoinowania (Botament CF 200,
TF 150, SF 100, MF 300), 
a także zapraw klejowych do
płytek (Botament TK 150, SK 100)
na bazie silikatu, które idealnie
nadają do obszarów przemysło-
wych, narażonych na duże ob-
ciążenia.
Produkty te charakteryzuje duża
wytrzymałość na niskie i wysokie
temperatury, kwasy, zasady oraz
organiczne ciecze i środki utle-
niające. 
Ponadto wykazują one wyraźnie
lepsze właściwości w zakresie
przygotowania i aplikacji niż
żywice epoksydowe. Dodatkową
zaletą zapraw Botament jest ich
odporność na mikroorganizmy,
które powodują tworzenie się

pleśni w pomieszczeniach z arty-
kułami spożywczymi, na basenach
oraz w hotelowych strefach spa.
Dzięki tym produktom oraz regu-
larnemu czyszczeniu powierzchni
można całkowicie wykluczyć pro-
blem powstawania pleśni. Pro-
dukty te nie mają również
negatywnego wpływu na środo-
wisko. Oczywiście występują ob-
szary gdzie najlepiej sprawdzają
się produkty na bazie żywic epo-
ksydowych, które Botament
również posiada w swojej ofercie.
Dla tych rozwiązań idealnie
sprawdza się produkt Botament
EF 500/EK500, który o wiele łatwiej
jest stosować niż żywice epoksy-
dowe innych producentów. Jest
to bowiem zarówno produkt do
klejenia jak i spoinowania, a więc
bardzo wygodny dla wykonaw-
ców. 
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Budynki oraz elementy konstruk-
cyjne muszą być wykonane z ta-
kich elementów, które wyeli-
minują wpływ wilgoci oraz czyn-
ników chemicznych, fizycznych 
i biologicznych, mogących dopro-
wadzić do powstania licznych usz-
kodzeń oraz całkowitego zużycia.
Elementy, które muszą być szcze-
gólnie chronione przed wilgocią,
pokrywane są z reguły płytkami
lub płytami.

Okładzina ceramiczna jest
niezwykle odporna na wilgoć
oraz wykazuje właściwości hydro-
fobowe, nie oznacza to jednak, że
jest  wodoszczelna. Dlatego szcze-
gólnie istotne jest zastosowanie
dodatkowej izolacji w celu ogra-
niczenia przepuszczalności wody.
Najlepiej sprawdzają się w tym
przypadku izolacje zespolone. 
W zależności od wymogów od-
pornościowych wyróżnić można
wysokie obciążenia pod wzglę-

dem oddziaływania wilgoci (za-
kres zastosowania regulowany przez
nadzór budowlany), tj. klasę A, B i C
oraz umiarkowane obciążenia, 
tj. klasę A0 i B0.

Przykład zastosowania izolacji
zespolonej w zależności od klasy
odporności na wilgoć przedstawia
poniższa tabela.

Izolacja zespolona (podpłytkowa)

Klasy 
odpornościowe

Wymagania 
odpornościowe

Przykład 
zastosowania Materiał izolacyjny

A Powierzchnie ścian oraz 
posadzka, które narażone 
są na częste oddziaływanie
wody użytkowej oraz wody
do mycia 

Publiczne prysznice

BOTAMENT® DF 9 izolacyjna folia w płynie *
BOTAMENT® MD 2 The Blue1 izolacja specjalna 2K
BOTAMENT® MD 28   izolacja specjalna 2K
BOTAMENT® RA 170 izolacja na bazie żywic 
reaktywnych 2K
BOTAMENT® AE mata 
uszczelniająco-kompensująca

B
Powierzchnie ścian oraz 
posadzka na basenach, 
zarówno do użytku
wewnętrznego, jak
i zewnętrznego 
(z wodą pod ciśnieniem) 

Powierzchnie ścian 
i posadzka na basenie

BOTAMENT® MD 2 The Blue1 izolacja specjalna 2K
BOTAMENT® RA 170 izolacja na bazie 
żywic reaktywnych 2K

C
Powierzchnie ścian oraz 
posadzka przy dużym
oddziaływaniu wody 
w połączeniu 
z oddziaływaniem 
czynników chemicznych
wewnątrz budynku 

Powierzchnie ścian oraz 
posadzka w pomieszczenia-
ch z ograniczonym
oddziaływaniem 
substancji chemicznych 
(wyjątek stanowią miejsca,
w których zastosowanie
znajduje Ustawa o gospo-
darce wodnej (§ 19 WHG)

BOTAMENT® RA 170 izolacja na bazie żywic 
reaktywnych 2K
BOTAMENT® AE mata 
uszczelniająco-kompensująca

*wyłącznie do ścian.
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Przemysł i systemy obiektowe

Baseny, kąpieliska 
termalne, solanki



7

Klejenie płytek przy zastosowaniu 

BOTAMENT® M 21, BOTAMENT® M 29 HP,

BOTAMENT®  M 27 lub MULTISTONE. 

5

Wypełnienie spoin przy użyciu che-

moodpornej zaprawy do spoinowania

BOTAMENT® CF 200.

6

Rozprowadzenie zaprawy klejowej 

BOTAMENT® M 21, BOTAMENT® M 29 HP,

BOTAMENT® M 27 lub MULTISTONE. 

4

Gruntowanie powierzchni przy użyciu
BOTAMENT® D 11.

Wklejanie taśmy uszczelniającej BOTA-

MENT® SB  78  w narożnikach wewnę-

trznych, w warstwę BOTAMENT® MD 2
The Blue 1 lub MD 28.

1 2

Nakładanie drugiej warstwy izolacji 

BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 lub MD 28.

3

Wymagania stawiane produktom
chemii budowlanej w zakresie prac
wykończeniowych na basenach są
niezwykle wysokie. Mineralne za-
prawy nie stanowią co prawda dob-
rego środowiska dla rozwoju mikro-
organizmów, ale niestety wykazują
przy tym słabą odporność na środki
czyszczące oraz chemikalia. Bota-
ment CF 200 oraz Botament MF 300
to mineralno-nieorganiczne za-
prawy silikatowe. Charakteryzuje je
wysoka odporność na powstawanie
pleśni i są one przeznaczone głów-
nie do stosowania w basenach. Są to
zaprawy: 
• paroprzepuszczalne,
• odporne na mycie pod ciśnieniem.

Epoksydowa zaprawa klejowa oraz
do spoinowania Botament EF 500/EK 500

posiada certyfikat dopuszczenia do
użytku w kontakcie z wodą pitną
oraz stosowania w basenach zgod-
nie z Instrukcjami ZDB oraz Nie-
mieckiego Towarzystwa ds. Budowy
Basenów.
Certyfikat ten obejmuje badanie 
W 270, na podstawie którego
określa się stopień tworzenia się
siedlisk mikrobiologicznych na po-
wierzchniach mających kontakt 
z wodą pitną. 
W przeciwieństwie do standardo-
wych zapraw do spoinowania na
bazie żywic epoksydowych, produkt
Botament EF 500/EK500 jest odporny
na powstawanie mikrobiologicz-
nego osadu. 

1

4

5 + 6

2 + 3

Baseny, kąpieliska termalne, solanki

Układanie płytek w basenach
Przygotowanie podłoża

przy użyciu myjki 

wysokociśnieniowej 

albo piaskowania. 
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 
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1. Niecka basenowa – szczegółowe informacje 08.01.01, s. 12

2. Narożniki –szczegółowe informacje 08.01.02, s. 13

3. Odpływy oraz oświetlenie – szczegółowe informacje 08.01.03, s. 14

4. Taśma uszczelniająca w konstrukcjach betonowych

5. Usuwanie ubytków za pomocą masy wyrównawczej BOTAMENT® M 100

Basen. Rysunek nr 08.01
Baseny o wysokim poziomie wody

specjalna izolacja 2K, dwie warstwy

BOTAMENT® MD 2 The Blue1

lub

BOTAMENT® MD 28

ELEMENTY SYSTEMU

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna zaprawa klejowa 

Premium-Flex
BOTAMENT® M 29 HP 

lub
wielofunkcyjna zaprawa klejowa 

MULTISTONE
lub

średniowarstwowa zapra  wa klejowa
BOTAMENT® M 27

specjalna zaprawa do spoin
(płytki ceramiczne)

BOTAMENT® CF 200
lub 

zaprawa do spoinowania mozaiki
BOTAMENT® MF 300

lub w przypadku dużych obciążeń
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania
BOTAMENT® EF 500EK500

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm 

BOTAMENT®   M 100

specjalny materiał uszczelniający

BOTAMENT® CF 600

duże obciążenia
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania 
BOTAMENT® EF 500/EK500
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1. Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78

2. Profil wypełniający

3. Specjalny elastyczny materiał uszczelniający BOTAMENT® CF 600

4. Elementy ceramiczne niecki

5. Profil okładziny rynien

6. Kratka rynnowa 

7. Żywica epoksydowa do gruntowania BOTAMENT® E 120 (1:3 z piaskiem kwarcowym)

Niecka basenowa. Szczegół głowicy. Rysunek nr 08.01.01

ELEMENTY SYSTEMU

specjalna zaprawa do spoin
(płytki ceramiczne)

BOTAMENT® CF 200
lub 

zaprawa do spoinowania mozaiki
BOTAMENT® MF 300

lub w przypadku dużych obciążeń
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania
BOTAMENT® EF 500EK500

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm 

BOTAMENT®   M 100

specjalny materiał uszczelniający

BOTAMENT® CF 600

specjalna izolacja 2K, dwie warstwy
BOTAMENT® MD 2 The Blue1

lub
BOTAMENT® MD 28

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna zaprawa klejowa 

Premium-Flex
BOTAMENT® M 29 HP 

lub
wielofunkcyjna zaprawa klejowa 

MULTISTONE
lub

średniowarstwowa zapra  wa klejowa
BOTAMENT® M 27

duże obciążenia
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania 
BOTAMENT® EF 500/EK500
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1. Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78

2. Profil wypełniający

3. Specjalny elastyczny materiał uszczelniający BOTAMENT® CF 600

4. Elementy ceramiczne

5. Taśma izolacyjna w konstrukcjach betonowych

6. Wypełnienie ubytków za pomocą masy wyrównawczej BOTAMENT® M 100

7  Zaprawa  do spoinowania  - dobór w zależności od okładziny

      Basen. Szczegół narożnika i spocznika. Rysunek nr 08.01.02
Ważne, aby zamontować odpływ z kołnierzem, skimmer oraz odpowiednie przyłącza.

ELEMENTY SYSTEMU

specjalna zaprawa do spoin
(płytki ceramiczne)

BOTAMENT® CF 200
lub 

zaprawa do spoinowania mozaiki
BOTAMENT® MF 300

lub w przypadku dużych obciążeń
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania
BOTAMENT® EF 500EK500

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm 

BOTAMENT®   M 100

specjalny materiał uszczelniający

BOTAMENT® CF 600

specjalna izolacja 2K, dwie warstwy
BOTAMENT® MD 2 The Blue1

lub
BOTAMENT® MD 28

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna zaprawa klejowa 

Premium-Flex
BOTAMENT® M 29 HP 

lub
wielofunkcyjna zaprawa klejowa 

MULTISTONE
lub

średniowarstwowa zapra  wa klejowa
BOTAMENT® M 27

duże obciążenia
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania 
BOTAMENT® EF 500/EK500
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1. Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78  

2. Profil wypełniający

3. Specjalny materiał uszczelniający BOTAMENT® CF 600

4. Odpływ z kołnierzem i kratką

5. Elastyczna zaprawa klejowa BOTAMENT® M 21, elastyczna zaprawa 

klejowa Premium-Flex BOTAMENT® M 29 HP, wielofunkcyjna zaprawa klejowa

MULTISTONE, średniowarstwowa zaprawa klejowa BOTAMENT® M 27

6. Elementy ceramiczne basenu

7. Specjalna izolacja 2K BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 lub BOTAMEMT® MD 28

Basen. Szczegół przejścia instalacyjnego. 
Rysunek nr 08.01.03
Ważne, aby zamontować odpływ z kołnierzem, skimmer oraz odpowiednie przyłącza.
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ELEMENTY SYSTEMU

specjalna zaprawa do spoin
(płytki ceramiczne)

BOTAMENT® CF 200
lub 

zaprawa do spoinowania mozaiki
BOTAMENT® MF 300

lub w przypadku dużych obciążeń
epoksydowa zaprawa klejowa

i do spoinowania
BOTAMENT® EF 500EK500

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm 

BOTAMENT®   M 100

specjalny materiał uszczelniający

BOTAMENT® CF 600

specjalna izolacja 2K, dwie warstwy

BOTAMENT® MD 2 The Blue1

lub

BOTAMENT® MD 28

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna zaprawa klejowa 

Premium-Flex
BOTAMENT® M 29 HP 

lub
wielofunkcyjna zaprawa klejowa 

MULTISTONE
lub

średniowarstwowa zapra  wa klejowa
BOTAMENT® M 27

duże obciążenia
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania 
BOTAMENT® EF 500/EK500



Przemysł i systemy obiektowe

Kuchnie przemysłowe
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Ułożyć płytki na przygotowanym

podłożu z BOTAMENT® EF 500/EK500.

5

Wypełniać spoiny za pomocą BOTA-

MENT® CF 200 lub BOTAMENT®

EF 500/EK500 lub BOTAMENT® TF 150.

6

Rozprowadzić odporną na chemikalia

epoksydową zaprawę klejową oraz do

spoinowania BOTAMENT® EF 500/EK500.

4

Gruntowanie ścian oraz posadzki za 
pomocą BOTAMENT® E 120.
W przypadku podłoża o dużych porach
nanieść zaprawę z BOTAMENT® E 120 
i piasku kwarcowego.

Nałożyć dwie warstwy izolacji pod-
płytowej, odpornej na działanie che-
mikaliów BOTAMENT® RA 170 (na
powierzchniach skośnych lub piono-
wych należy dodać stabilizator BOTA-
MENT® TX).

1 2

Wykonać posypkę z piasku kwarco-

wego 0,5-1,2 mm na świeżo nałożonej

warstwie izolacyjnej z BOTAMENT® RA

170.

3

W kuchniach przemysłowych ty-
powym obciążeniem dla okładziny
z płytek są środki czyszczące,
gorąca woda oraz oleje i tłuszcze.
Stawia to przed konstrukcją
podłoża niebywale wysokie wyma-
gania, dotyczy to głównie zapraw
do płytek, zapraw do spoinowania
oraz izolacji.

Dla wykonania izolacji wyka-
zującego wysoką odporność na
działanie chemikaliów w kuch-
niach przemysłowych możemy wy-
korzystać izolację podpłytkową,
dwuskładnikową  na bazie żywic
reaktywnych botament RA 170 lub
matę uszczelniająco-kompensującą 
Botament AE, która gwarantuje
szybki postęp prac budowlanych.

*Należy przestrzegać zaleceń dotyczących

stosowania środków czyszczących.

1

2

3

4

5 + 6

Układanie płytek w obiektach

Kuchnie przemysłowe

Alternatywnie do odpornej na

działanie chemikaliów epoksydowej

izolacji podpłytkowej BOTAMENT®

RA 170 można stosować matę 

uszczelniająco-kompensującą 

BOTAMENT® AE 
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 
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Izolacja. Informacje szczegółowe. 
Rysunek nr 10.01.
Ważne, aby używać odpływów z kołnierzem. Na wstępie należy 
sprawdzi wpływ chemikaliów oraz środków czyszczących.  

1. Chemoodporna masa uszczelniająca BOTAMENT® SF 400

2. Mata uszczelniająco-kompensująca BOTAMENT® AE  

lub izolacja dwuskładnikowa na bazie żywic reaktywnych

BOTAMENT® RA 170

3. Odpływ z kołnierzem

4. Żywica epoksydowa do gruntowania BOTAMENT® E 120

wymieszana z piaskiem kwarcowym w stosunku 1:3 

5. Kołnierz uszczelniający 

6. Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78

7. Profil wypełniający

8. Okładzina z płytek antypoślizgowych 

9.  Epoksydowa zaprawa klejowa i do spoinowania BOTAMENT®  EF 500EK500

10. Specjalna zaprawa do spoin BOTAMENT® CF 200 lub BOTAMENT® TF 150

09 10
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elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna i szybkowiążąca

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 SPEED

żywica epoksydowa do gruntowania
z piaskiem kwarcowym 1:3 

BOTAMENT® E 120 

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub w przypadku wysokich obciążeń
epoksydowa zaprawa klejowa

i do spoinowania
BOTAMENT® EF 500EK500

ELEMENTY SYSTEMU

specjalna zaprawa do spoin
BOTAMENT® CF 200

lub w przypadku wysokich obciążeń
epoksydowa zaprawa klejowa 

i do spoinowania
BOTAMENT® EF 500EK500

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm

BOTAMENT® M 100

chemoodporna masa uszczelniająca

BOTAMENT® SF 400

izolacja dwuskładnikowa na bazie
żywic reaktywnych 

BOTAMENT® RA 170

mata uszczelniająco-kompensująca

BOTAMENT® AE



Przemysł i systemy obiektowe

Laboratorium – 
okładzina 
antystatyczna

18
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Przyklejenie cokołu z zastosowaniem

BOTAMENT® TK 150.

1

2

3

45 + 6

Układanie płytek w obiektach

Laboratorium – okładzina antystatyczna

4

Spoinowanie za pomocą przewodzącej

zaprawy do spoinowania BOTAMENT®

SF 100.

5

Czyszczenie zaspoinowanej po-

wierzchni. Ważne, aby spoiny były

całkowicie wypełnione. 

6

Ułożyć taśmę miedzianą na podłożu. Nanoszenie BOTAMENT® TK 150 za po-

mocą odpowiedniej pacy zębatej.

1 2

Układanie płytek antystatycznych na za-

prawie klejowej BOTAMENT® TK 150.

3

W przemyśle farmaceutycznym, la-
kierniczym, drukarskim,  w salach
operacyjnych, komputerowych, ha-
lach produkcyjnych oraz laborato-
riach coraz częściej powstaje
zapotrzebowanie na okładziny
elektroantystatyczne. Wyładowa-
nia elektrostatyczne bardzo często
dają niepożądane efekty, dlatego
tak ważna jest odpowiednia
ochrona. Nasze zaprawy klejowe
oraz produkty do spoinowania,
dzięki wysokiej zdolności odpro-
wadzania ładunków elektrosta-
tycznych, zapewniają taką ochro-
nę. Wartości graniczne oporności
zależą od warunków lokalnych. 
Z reguły oporność na poziomie 
106 Ω jest wystarczająca. 
W przypadku substancji łatwopal-
nych oraz wybuchowych może być
wymagane zmniejszenie oporności
upływowej. Ponadto materiał
klejący oraz do spoinowania często
musi być dodatkowo odporny na
działanie kwasów oraz innych che-
mikaliów. 

Dzięki takim produktom, jak Bota-
ment TK 150 oraz Botament SF 100
jest to możliwe. Regulacje dot. wy-
konania okładzin elektroantysta-
tycznych zawarte są w DIN EN 
10 81, Instrukcji AGI S 30 oraz S 40
oraz dokumentacji Botament®
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 
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Układanie posadzki. 
Rysunek nr 10.02.
Ważne, aby montować wyłącznie odpływy z kołnierzami oraz, 
aby przyłącza ścienne znajdowały się na wysokości co najmniej 25 cm.

1. Chemoodporna masa uszczelniająca BOTAMENT® SF 400

2. Profil wypełniający

3. Przyłącze z uziemieniem 

4. Miedziana taśma ułożona tworząc pola o wymiarach max. 5×5 m

5. Punkt lutowania

6. Punkt lutowania na profilu dylatacyjnym

7. Profil dylatacyjny 

8. Przewodząca chemoodporna zaprawa klejowa

BOTAMENT® TK 150

09. Przewodząca kwasoodporna zaprawa do spoinowania 

BOTAMENT® SF 100

10. Przewodzące płytki ceramiczne 
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masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm

BOTAMENT® M 100

ELEMENTY SYSTEMU

zaprawa do spoin

BOTAMENT® SF 100

chemoodporna masa uszczelniająca

BOTAMENT® SF 400

rozmieszczenie taśmy miedzianej

element dylatacji widok z góry

izolacja zespolona:

mata uszczelniająco-kompensująca 

BOTAMENT® AE 

chemoodporna przewodząca 

zprawa klejowa, dwuskładnikowa 

BOTAMENT® TK 150

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna i szybkowiążąca

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 SPEED
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Przemysł i systemy obiektowe

Przemysł spożywczy
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Wypełnienie spoin za pomocą BOTA-

MENT® TF 150 lub BOTAMENT® CF 200.

5

Łatwe zmywanie nadmiaru spoiny 

BOTAMENT® TF 150, BOTAMENT® CF 200.

6

Układanie płytek przy użyciu BOTA-

MENT® M 21 lub BOTAMENT® M 10

Speed.

4

Gruntowanie jastrychu za pomocą 
BOTAMENT® D 11.

Wklejanie systemowej taśmy uszczel-
niającej BOTAMENT® SB  78  w na-
rożnikach wewnętrznych,  w warstwę
zaprawy klejowej BOTAMENT® M 21
lub BOTAMENT® M 10 Speed.

1 2

Klejenie maty uszczelniająco-kompen-
sującej BOTAMENT® AE na warstwie 
BOTAMENT® M 21 lub BOTAMENT® M 10
Speed.

3

1

4

5 + 6

2 + 3

Izolacja w pomieszczeniach z produktami
spożywczymi

Bezpieczeństwo, czystość i higiena
– takie wymogi stawiane są
każdemu pomieszczeniu związa-
nemu z przemysłem spożywczym.
Jest to możliwe dzięki specjalnej
zaprawie do spoin Botament TF
150,  Botament CF 200. 
Na wyjątkową uwagę zasługują
tutaj okładziny z płytek cera-
micznych oraz kamienia natural-
nego w chłodniach, gdzie układ
warstw w połączeniu z termoizo-
lacją musi być wykonany ze szcze-
gólną starannością .
Nasza elastyczna i szybkowiążąca
zaprawa klejowa Botament M 10
Speed sprawdza się idealnie w wa-
runkach już od +3°C, tak więc na-
daje się także do ewentualnych
prac konserwacyjnych w takich po-
mieszczeniach.

*Należy przestrzegać zaleceń dotyczących

stosowania środków czyszczących.
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 
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mata uszczelniająco-kompensująca 

BOTAMENT® AE 
systemowa taśma uszczelniająca

BOTAMENT® SB 78

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm

BOTAMENT® M 100

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna i szybkowiążąca 

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 Speed

ELEMENTY SYSTEMU

specjalna zaprawa do spoin

BOTAMENT® CF 200

chemoodporna masa uszczelniająca
BOTAMENT® SF 400

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna i szybkowiążąca

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 SPEED

Układanie posadzki – Informacje szczgółowe. 
Rysunek nr 10.01.
Należy montować wyłącznie odpływy z kołnierzem.  

1. Chemoodporna masa uszczelniająca BOTAMENT® SF 400

2. BOTAMENT® AE mata uszczelniająco-kompensująca

3. Odpływ z kołnierzem

4. Żywica epoksydowa do gruntowania BOTAMENT® E 120

(wymieszana z piaskiem kwarcowym w stosunku 1:3)

5. Kołnierz

6. Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78

7. Elastyczna zaprawa klejowa BOTAMENT® M 21 lub elastyczna i szybkowiążąca 

zaprawa klejowa BOTAMENT® M 10 Speed 

8. Specjalna zaprawa do spoin BOTAMENT® CF 200
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1. Odpływ z kołnierzem

2. Izolacja zespolona za pomocą maty uszczelniająco-kompensującej BOTAMENT® AE

3. Ułożenie płytek ceramicznych przy użyciu zaprawy klejowej BOTAMENT® TK 150 

/ BOTAMENT® M 21, BOTAMENT® M 10 Speed 

4. Spoinowanie przy użyciu zaprawy do spoinowania BOTAMENT® CF 200 

5. Profil wypełniający

6. Chemoodporna masa uszczelniająca BOTAMENT® SF 400

Odpływ – Informacje szczegółowe. 
Rysunek nr 08.01.03
Matę uszczelniająco-kompensującą BOTAMENT® w miejscu kołnierza należy 

uszczelnić dodatkowo przy użyciu żywicy epoksydowej do gruntowania BOTAMENT® 120.



27

mata uszczelniająco-kompensująca

w przypadku posadzek 

BOTAMENT® AE 

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub 
elastyczna i szybkowiążąca 

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 Speed

lub 
chemoodporna zaprawa klejowa

BOTAMENT® TK 150

ELEMENTY SYSTEMU

Specjalna zaprawa do spoin

BOTAMENT® CF 200

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm

BOTAMENT® M 100

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
elastyczna i szybkowiążąca

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 SPEED



Układanie płytek w łazienkach

Łaźnie publiczne 

28



29

Ułożenie płytek za pomocą zaprawy kle-

jowej BOTAMENT® M 21, BOTAMENT® 

M 10 Speed, MULTILIGHT.

5

Spoinowanie przy użyciu BOTAMENT®

MF 300 lub BOTAMENT® CF 200.

6

Klejenie maty uszczelniająco-kompen-

sującej BOTAMENT® AE na ścianie.

4

Gruntowanie za pomocą BOTAMENT®

D 11.

Wklejanie systemowej taśmy uszczelni-

ającej BOTAMENT® SB  78  w narożni-

kach wewnętrznych,  w warstwę zapra-

wy klejowej BOTAMENT® M 21 lub BO-

TAMENT® M 10 Speed.

1 2

Klejenie na posadzce maty uszczelnia-
jąco-kompensującej BOTAMENT® AE na
zaprawie klejowej BOTAMENT® M 21 lub
BOTAMENT® M 10 Speed.

3

Maty uszczelniające umożliwiają 

w szybki i łatwy sposób wykonanie

izolacji w łazienkach i prysznicach.

Firma Botament stworzyła ofertę

dwóch produktów, za pomocą któ-

rych można wykonać pełną izolację

oraz klejenie płytek. W skład sy-

stemu wchodzi mata - uszczel-

niająco kompensująca Botament

AE, elastyczna zaprawa klejowa

Botament M 21 oraz elastyczna,

szybkowiążąca zaprawa klejowa

Botament M 10 Speed.  

W momencie, gdy wyznaczone

zostaną punkty montażu armatury

łazienkowej i sanitarnej oraz za-

kończone zostaną prace przyłącze-

niowe można rozpocząć wykony-

wanie izolacji. Ułożenie płytek jest

możliwe już następnego dnia. 

1

2

5

6

Układanie płytek w pomieszczeniach mokrych

Izolacja w łazienkach użyteczności publicznej

3 + 4
PREMIUM!BOTAMENT® M 21 oraz BOTAMENT® M 10 Speed 

przeznaczone są do stosowaniasystemowego wraz z matą uszczelniająco-kompen-
sującą BOTAMENT® AE 
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 
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1. Systemowa taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB 78 

2. Kołnierz uszczelniający BOTAMENT® SB 78

3. Uszczelnienie kołnierza przy użyciu maty uszczelniająco-kompensującej

BOTAMENT® AE

4. Silikon sanitarny BOTAMENT® S CF 600

5. Odpływ

Natryski. Informacje szczegółowe. Rysunek nr 01.02 
      Należy montować wyłącznie odpływy z kołnierzem. 

masa wyrównawcza do ścian i podłóg
3-50 mm

BOTAMENT® M 100

KOMPONENTY SYSTEMU

elastyczna zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 21

lub
szybkowiążąca zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 SPEED

mata uszczelniająco-kompensująca

BOTAMENT® AE

specjalna zaprawa do spoin

BOTAMENT® CF 200
lub

zaprawa do spoinowania mozaiki

BOTAMENT® MF 300

specjalny materiał uszczelniający 
BOTAMENT®  CF 600

elastyczna zaprawa klejowa 
BOTAMENT® M 21 

lub
elastyczna, szybkowiążąca 

zaprawa klejowa
BOTAMENT® M 10 Speed

lub
wielofunkcyjna zaprawa klejowa

MULTILIGHT

specjalna izolacja 2K
BOTAMENT® MD 2 The Blue1

lub
BOTAMENT® MD 28

lub
izolacyjna folia w płynie

BOTAMENT® DF 9 Plus



Układanie płytek w strefie wellness

Wellness & SPA 
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Ułożenie płytek z wykorzystaniem 

zaprawy klejowej BOTAMENT® M 21,

BOTAMENT® M 10 Speed, MULTILIGHT. 

5

Spoinowanie przy użyciu BOTAMENT®

MF 300 lub BOTAMENT® CF 200.

6

Ułożenie membrany uszczelniająco-kom-

pensującej BOTAMENT® AE na ścianach.

4

Gruntowanie przy użyciu BOTAMENT®

D 11.

Wklejanie systemowej taśmy uszczelni-
ającej BOTAMENT® SB  78  w narożni-
kach wewnętrznych,  w warstwę zapra-
wy klejowej BOTAMENT® M 21 lub 
BOTAMENT® M 10 Speed.

1 2

Klejenie na posadzce maty uszczelni-
ająco-kompensującej BOTAMENT® AE
na zaprawie klejowej BOTAMENT® M 21
lub BOTAMENT® M 10 Speed.

3

Izolacjom  okładzin ceramicznych 
w strefach wypoczynku i wellness
stawiane są szczególne wymagania.
Ze względu na panujące w nich wy-
sokie temperatury i dużą wilgotność
powietrza izolacja musi być nie tylko
wodoszczelna, ale również powinna
wykazywać odporność na działanie
chemikaliów oraz tworzenie się sie-
dlisk mikrobiologicznych. 
Te wymogi spełnia system składający
się z maty uszczelniająco - kompen-
sującej oraz elastycznych zapraw kle-
jowych Botament M 21 oraz M 10
Speed.  

Płyty budowlane Botament BP 
w obiekatch wellness &spa
Płyty budowlane Botament BP
umożliwiają kreatywną realizację
projektów wykończeniowych. Z jed-
nej strony stanowią podkład pod
płytki, z drugiej strony mogą być wy-
korzystywane do tworzenia elemen-
tów dekoracyjnych. Można przy ich
użyciu w sposób łatwy i szybki wyko-
nać np. leżanki, kabiny prysznicowe,
regały.

1

2

5

6

3 + 4

Układanie płytek w strefie wellness 

Izolacja w strefie wellness 

PREMIUM!BOTAMENT® M 21 oraz BOTAMENT® M 10 Speed przeznaczone są do stosowania systemowego 
wraz z matą uszczelniająco-

kompensującą BOTAMENT® AE
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 



Przemysł i systemy obiektowe

Myjnie samochodowe
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Spoinowanie przy użyciu BOTAMENT®

CF 200 lub BOTAMENT® EF 500/EK500.

5

Zmywanie zaspoinowanej powierzchni.

6

Klejenie płytek przy użyciu BOTA-

MENT® M 21 lub BOTAMENT® M 10

Speed.

4

Gruntowanie przy użyciu
BOTAMENT® D 11.

Wklejanie systemowej taśmy uszczelni-
ającej BOTAMENT® SB  78  w narożni-
kach wewnętrznych,  w warstwę
zaprawy klejowej BOTAMENT® M 21
lub BOTAMENT®M 10 Speed.

1 2

Klejenie na posadzce maty uszczelni-

ająco-kompensującej BOTAMENT® AE na

zaprawie klejowej BOTAMENT® M 21 lub

BOTAMENT® M 10 Speed.

3

1

4

5 + 6

2 + 3

Układanie płytek w pomieszczeniach wilgotnych narażonych 
na intensywną eksploatację 

Systemy izolacyjne w myjniach samochodowych

Wszędzie tam, gdzie myje się i kon-
serwuje pojazdy, nie sposób wyeli-
minować obecności smarów, alka-
licznych środków czyszczących oraz
środków do czyszczenia felg. 
W każdej myjni samochodowej
występują podobne obciążenia. 
Dzięki macie uszczelniająco-kom-
pensującej można szybko  stworzyć
warstwę izolacyjną, odporną na
działanie chemikaliów. W miej-
scach, które używane są bezpośred-
nio przez samochody, należy użyć
izolacji podpłytkowej dwuskładni-
kowej na bazie żywic epoksydow-
ych Botament RA 170.
Odpowiednio do panujących w da-
nym pomieszczeniu obciążeń ofe-
rujemy nasze zaprawy Botament CF
200, a także epoksydową zaprawę
klejową i do spoinowania – Bota-
ment EF 500/EK500.
Zaprawy firmy Botament idealnie
sprawdzają się w myjniach samo-
chodowych oraz wszędzie tam,
gdzie pojawiają się resztki po oleju
oraz pieniące się środki czystości.

*Należy przestrzegać zaleceń dotyczących sto-

sowania środków czyszczących.

PREMIUM!BOTAMENT® M 21 oraz BOTAMENT® M 10 Speed 
przeznaczone są do stosowania

systemowego wraz z matą 
uszczelniająco-kompensującąBOTAMENT® AE 
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* Prezentowane rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości realizacji inwestycji. Dobór
systemu uzależniony od rodzaju okładziny oraz występujących obciążeń. Zapewniamy
bezpłatne doradztwo na każdym etapie inwestycji. Prosimy o kontakt z regionalnym doradcą
handlowo - technicznym. 
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BOTAMENT® D 11
środek gruntujący

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

1 l butelka 
z tworzywa
sztucznego 

(6 szt. w kartonie)
5 l kanister 

z tworzywa 
sztucznego

paleta: 64 x 5 l
10 l kanister 

z tworzywa
sztucznego

paleta: 40 x 10 l
30 l kanister 

z tworzywa
sztucznego

paleta: 8 x 30 l
200 l beczka

Do gruntowania silnie chłonnych podłoży, np: tynków
gipsowych, płyt GK. Stanowi dobrą bazę pod stosowanie
zapraw klejowych oraz mas szpachlowych. Reguluje
chłonność podłoży betonowych, tynków cementowych,
cementowo- wapiennych, gipsowych, jastrychów.

kolor: czerwony

około 60-100
ml/m2 na każdą
warstwę.

• rozcieńczanie z wodą w stosunku 1:1 
• szybkie schnięcie
• poprawia przyczepność
• nanoszenie wałkiem lub pędzlem
• redukuje nasiąkliwość
• nie zawiera rozpuszczalników

organicznych

Przegląd produktów 

BOTAMENT® E 120
żywica epoksydowa
do gruntowania

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

1 kg puszka
ocynkowana

(6 szt. w kartonie)
10 kgwiaderko

ocynkowane
(jednostka)

Beczka:
200 kg  beczka 
komponent A
200 kg  beczka 
komponent B

Do gruntowania podłoży mineralnych i nienasiąkliwych
pod kolejne powłoki z żywic epoksydowych, bez-
rozpuszczalnikowych okładzin lub innych powłok. Jako
mostek przyczepny pod izolacje z żywic epoksydowych,
do wykonywania zapraw z jastrychu epoksydowego. 

kolor: czerwony

około 100 - 300
g/m2

• bardzo dobra przyczepność zarówno
do podłoży  chłonnych jak i niechłonnych

• bardzo dobra penetracja
• niewielka lepkość
• środek wiążący do wykonania 

zapraw epoksydowych

GRUNTOWANIE PODŁOŻA
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

BOTAMENT® M 100
masa wyrównawcza 
do ścian i podłógod 
3 do 50 mm

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kgworek 
papierowy

paleta: 54 x 20 kg

Wykonana na bazie cementu z dodatkiem lekkich wy-
pełniaczy. Nadaje się do wyrównywania powierzchni ścian
oraz podłóg wykonanych z betonu lub jastrychów ce-
mentowych. Umożliwia szybkie przygotowanie podłoża
przed układaniem okładzin ceramicznych. 

kolor: szary

około 1,3 kg/m2

na mm grubości
warstwy.

• grubość warstw od 3 - 50 mm
• po ok. 2 godz. możliwość 

wykonywania okładzin
• do ścian i podłóg
• do wewnątrz i na zewnątrz
    • obróbka pacą lub pacą z filcem
• do wykonywania wyokrągleń
• do stosowania w miejscach stale 

obciążonych wodą

BOTAMENT® M 49
masa samopoziomująca 
do 30 mm

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg papierowy 
worek

paleta: 42 x 25 kg

BOTAMENT® M 49 stosowany jest jako masa samopozio-
mująca na normalnie obciążone powierzchnie podłogowe
wewnątrz budynków.

kolor: szary

ok. 1,6 kg/m2 na
mm grubości
warstwy

• możliwość mieszania z piaskiem 
kwarcowym

• wchodzenie po ok. 6 h 
• na ogrzewane powierzchni

podłogowe
• wysoka wytrzymałość powierzchniowa
• optymalna konsystencja
• grubość warstwy do 30 mm

BOTAMENT® M 03
zaprawa naprawcza 
do betonu

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg worek 
papierowy 

paleta: 42 x 25 kg

Gruboziarnista zaprawa do prac naprawczych i szpach-
lowych na podłożach pionowych i poziomych, wykony-
wania wyokrągleń, stosowana wewnątrz i na zewnątrz,
również na powierzchniach narażonych na stałe ob-
ciążenie wodą. Do wyrównywania powierzchni beto-
nowych przed położeniem okładziny ceramicznej.

kolor: szary

ok. 1,9 kg/m2 na
każdy mm gru-
bości warstwy

• do wykonywania powierzchni 
ze spadkiem

• duża wytrzymałość
• maks. grubość warstw do 50 mm
• do wewnątrz i na zewnątrz
• wykonywanie wyokrągleńg

BOTAMENT® AE
mata uszczelniająco 
-kompensująca 

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

rolka 10 m
rolka 30 m
szer. 1 m

BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca jest
uniwersalną izolacją  przeznaczoną do wykonywania izo-
lacji lub kompensowania naprężeń na powierzchniach
podłogowych i ściennych. Nadaje się do stosowania na
różnorodnych podłożach od mineralnych do anhydry-
towych. 

kolor: niebieski

w zależności od
zastosowania

• elastyczna
• sprawdzone w klasach obciążonych 

A0, A, B0 i C
• do pomieszczeń wilgotnych, na tarasy 

i balkony
• do wewnątrz i na zewnątrz
• wysoka odporność na rozerwanie 
• bardzo przyspiesza postęp prac
• bardzo dobra odporność na procesy 

korozji biologicznej
• do kuchni przemysłowych i innych 

chemicznie obciążonych obszarów

BOTAMENT® M 50
samopoziomująca masa 
do 15 mm

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg papierowy 
worek

paleta: 42 x 25 kg

Stosowana jest jako masa samopoziomująca do wy-

równywania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków.

kolor: szary

ok. 1,6 kg/m2 na
mm grubości
warstwy

• wykonywanie okładzin po ok. 6 h
• na ogrzewane powierzchnie

podłogowe
• wysoka wytrzymałość
• dobre właściwości rozpływu
• grubość warstwy od 0 do 15 mm 

w jednym cyklu  roboczym

IZOLACJE PODPŁYTKOWA



BOTAMENT® MD 2 THE BLUE 1

specjalna izolacja 2K
Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

20 kg składnika
proszkowego (A)

10 kgskładnika
płynnego (B)

30 kgjednostka
(A+B)

BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 jest stosowana jako izolacja
pod okładziny ceramiczne wewnątrz i na zewnątrz.
BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 nadaje się do zastosowania
jako izolacja w basenach.

kolor: niebieski

około 1,6
kg/m2/mm.

• wysoka elastyczność
• mostkuje rysy
• sprawdzona w klasach obciążonych

A0, A, B0 i B
• otwarta na dyfuzję pary wodnej 
• chroni beton przed środkami 

powodującymi korozję
• doskonałe właściwości obróbki 

materiału
• spełnia rygorystycznie wymagania

normy PN EN 14891
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Przegląd produktów 

BOTAMENT® DF 9 Plus
izolacyjna folia w płynie

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

3 kg wiaderko 
z tworzywa 
sztucznego

12 kgwiaderko 
z tworzywa 
sztucznego

21 kgpojemnik 
z tworzywa 
sztucznego

paleta: 16 x 21 kg

Bezspoinowa, elastyczna izolacja powierzchni w po-
mieszczeniach wilgotnych (np. łazienki, kabiny natrys-
kowe itp.) Stosowana pod wszystkie mineralne zaprawy
klejowe.

kolor: szary

około 1,2
kg/m2/mm.

• elastyczna
• bezrozpuszczalnikowa
• paroprzepuszczalna
• do wewnątrz
• nanoszona wałkiem lub poprzez

szpachlowanie

BOTAMENT® SB 78
systemowa taśma 
uszczelniająca 

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

rolka 50m
szer. 12 cm

narożnik wewnętrzny 
(10 szt.) 

narożnik zewnętrzny
(10 szt.)

mankiet Uszczelniający

NOWOŚĆ! 
120 x 120 mm 

(25 szt.)
425 x 425 mm 

(10 szt.)

BOTAMENT® SB 78 wraz z akcesoriami służy do uszczel-
niania szczelin i spoin dylatacyjnych narożnikowych,
przejść instalacyjnych i odpływów posadzkowych w po-
mieszczeniach wilgotnych np.: basenach oraz pomie-
szczeniach obciążonych chemicznie. z izolacjami mine-
ralnymi oraz na bazie żywic reaktywnych jak BOTAMENT®

RD 2 The Green 1, zarówno jak i na zewnątrz.

kolor: szary

w zależności od
zastosowania.

• elastyczna
• spełnia wymogi klas obciążenia 

A0, A, B0, B i C
• do pomieszczeń wilgotnych, 

na tarasy i balkony
• odporna na rozrywanie
• szybka obróbka
• odporna na procesy starzenia
• odporna na obciążenia chemiczne 

IZOLACJE PODPŁYTKOWE

BOTAMENT® RA 170
izolacja podpłytkowa,
dwuskładnikowa, na bazie
żywic epoksydowych

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

9 kg wiaderko 
cynkowane

(zestaw A+B)

Do izolacji mineralnych i metalicznych podłoży pod okła-
dziny ceramiczne, narażone na duże obciążenie chemiczne
i mechaniczne.

kolor: szary

około 1,2 kg/m2

na 1 mm 
grubości warstwy

• wysoka elastyczność
• do wewnątrz i na zewnątrz
• sprawdzona według klas BK, A, B, C
• do stosowania pod okładziny ceramiczne
• dobra przyczepność do podłoży 

mineralnych i stalowych
• samorozpływna

BOTAMENT® MD 28
specjalna izolacja 2K

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg składnika
proszkowego (A)

10 kg składnika
płynnego (B)

35 kg jednostka
(A+B)

BOTAMENT® MD 28 jest dwuskładnikową, hydrau-
licznie wiążącą, mostkującą rysy izolacją mineralną
do stosowania bezpośrednio pod okładziną cera-
miczną na podłożach ściennych i podłogowych. 
BOTAMENT® MD 28 stosowany jest jako elastyczna
izolacja podpłytkowa na tarasach i balkonach, w po-
mieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach i
wielu innych silnie obciążonych wodą miejscach.

Kolor: szary

około 1,6
kg/m2/mm.

• wysoka elastyczność
• mostkuje rysy
• otwarta na dyfuzję pary wodnej 
• jako izolacja pod okładzinę 

ceramiczną
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UKŁADANIE PŁYTEK

MULTILIGHT
wielofunkcyjna, 
lekka zaprawa klejowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

15 kgworek 
papierowy

paleta: 48 x 15 Kg

MULTILIGHT jest wielofunkcyjną lekką zaprawą klejową
do układania większości ściennych i podłogowych płytek
ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz.

kolor: szary

cienkowarst-
wowa 8 mm 
paca zębata - ok.
2,1 kg/m2

średniowarst-
wowa - ok. 
3,5 kg/m2

rozpływna 
10 mm paca
zębata - ok. 
2,2 kg/m2

• wysoka wytrzymałość
• szczególnie do dużych formatów
• wysoka wydajność
• długi czas korekty oraz czas otwarty
• wyrównywanie powierzchni do 20 mm

MULTISTONE
wielofunkcyjna, lekka 
zaprawa klejowa do płytek 

i kamieni 
naturalnych 

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

15 kgworek 
papierowy

paleta: 48 x 15 Kg

MULTISTONE jest wielofunkcyjną lekką zaprawą klejową
do układania większości kamieniu naturalnych oraz ścien-
nych i podłogowych płytek ceramicznych, wewnątrz i na
zewnątrz.

kolor: kremowobiały

cienkowarst-
wowa 8 mm -
praca zębata 
ok. 2,6 kg/m2,

rozpływna 
10 mm - paca
zębata ok. 
2,8 kg/m2,

średniowarst-
wowa ok. 
4,0 kg/m2.

• wysoka wytrzymałość i elastyczność 
• szczególnie do dużych formatów
• wysoka wytrzymałość
• szybokwiążąca
• recepturta o zredukowanym pyleniu
• wyrównywanie powierzchni do 30 mm
• do basenów oraz zbiornbików 

na wodę pitną

BOTAMENT® M 29 HP
elastyczna zaprawa klejowa
Premium - Flex

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg worek 
papierowy 

paleta: 42 x 25 kg

BOTAMENT® M 29 HP jest elastyczną zaprawą klejową 
o konsystencji rozpływnej do szybkiego układania wększości
ceramicznych okładzin podłogowych, zarówno wewnątrz 
i zewnątrz budynków.

kolor: szary

10 mm - paca
zębata ok. 
3,2 kg/m2

średnia kielnia
ok. 4,8 kg/m2.

• niezwykle wydajna
• wysoce elastyczna
• na ogrzewane powierzchnie podłogowe,

balkony i tarasy
• niemal pełne podparcie płytki
• doskonałe właściwości obróbki
• na wysokie obciążenia mechaniczne
• szczególnie do płytek 

wielkoformatowych

BOTAMENT® EF 500/EK 500

epoksydowa zaprawa klejowa 
oraz  do spoinowania 
szerokość spoiny 2-10 mm

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

5 kg wiaderko 
z tworzywa 
sztucznego

(jednostka)

BOTAMENT® EF 500/EK 500 jest epoksydową zaprawą kle-
jową oraz do spoinownia o wysokiej odporności chemicznej
do okładzin podłogowych i ściennych na zewnątrz i do
wewątrz.

kolor: biały  (Nr 10) 
srebrnoszary (Nr 16) 
szary   (Nr 24) 
antracyt  (Nr 26)

szerokość spoiny 
8 mm 
płytki 24x11,5x1,0
cm = 1,86 kg/m²
szerokość spoiny 
5 mm
płytki10x10x0,8
cm = 1,33 kg/m²
płytki 20x20x0,8
cm = 0,67 kg/m²
szerokość spoiny 
3 mm
mozaika 2,0 x 2,0
x 0,3 - ok. 
1,26 kg/m² 

• wysoka odporność chemiczna
• lekka obróbka
• do zmywania zimną wodą
• dopuszczenie KTW/KTS
• dobra przyczepność boczna
• wysoka odporność na ścieranie
• dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

oraz do stosowania w basenach

BOTAMENT® M 21
elastyczna, cementowa 
zaprawa klejaca

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kgworek 
papierowy

paleta: 42 x 25 kg

BOTAMENT® M 21 jest elastyczną cienkowarstwową za-
prawą klejową do układania większości ceramicznych
okładzin ściennych i podłogowych, zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynków.

kolor: jasnoszary

6 mm paca
zębata - ok. 
2,4 kg/m2,

8 mm paca
zębata - ok. 
3,2 kg/m2,

10 mm paca
zębata - ok. 
3,8 kg/m2.

• elastyczna
• bardzo stabilna
• na ogrzewane powierzchni podłogowe
• do systemu „płytka na płytkę“
• długi czas otwarty oraz czas 

przeznaczony na korektę
• sprawdzona w systemie z BOTAMENT®

AE matą uszczelniającą - kompensującą

BOTAMENT® M 10 Speed
elastyczna, szybkowiążąca 
zaprawa klejowa 

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kgworek 
papierowy

paleta: 40 x 25 kg

BOTAMENT® M 10 Speed jest elastyczną zaprawą klejową,
cienkowarstwową lub o konsystencji rozpływnej, do
okładzin ceramicznych, wymagających szybkiego spoino-
wania oraz użytkowania.
Produkt może być stosowany do układania większości ce-
ramicznych okładzin ściennych i podłogowych, zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

kolor: jasnoszary

6 mm - paca
zębata ok. 
2,3 kg/m2,

8 mm - paca
zębata ok. 
2,8 kg/m2,

10 mm - paca
zębata ok. 
3,6 kg/m2.

• wchodzenie i spoinowanie już po ok.
90 minutach

• zastosowanie w niskiej temperaturze
• na ogrzewane powierzchnie

podłogowe
• elastyczna
• sprawdzona w systemie z membraną

uszczelniająco - kompensującą AE
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UKŁADANIE PŁYTEK

BOTAMENT® TK 150
chemoodporna zaprawa
klejowa, dwuskałdnikowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kgskładnika
proszkowego (A)
5 kg składnika
płynnego (B)

30 kgjednostka
(A+B)

BOTAMENT® TK 150 jest przewodzącą ładunki elektryczne,
charakteryzującą się wysoką odpornością, zaprawą klejową
do wykonywania okładzin ceramicznych zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz budynków.
Szczególnie sprawdza się w przypadku układania płyt oraz
płytek w obszarach narażonych na silne obciążenia che-
miczne.

kolor: szary

6 mm paca
zębata - ok. 3,8
kg/m2

8 mm paca
zębata - ok. 4,3
kg/m2

10 mm paca
zębata - ok. 5,4
kg/m2

• odprowadza ładunki elektryczne
• szeroka odporność chemiczna
• wysoka odporność na temperaturę
• neutralny zapach

BOTAMENT® SK 100
kwasoodporna zaprawa
klejowa, dwuskałdnikowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg składnika
proszkowego (A)
4 kg składnika
płynnego (B)

29 kgjednostka
(A+B)

Do klejenia okładzin podłogowych i ściennych w po-
mieszczeniach narażonych na działanie agresywnych 
czynników chemicznych.

kolor: szary

6 mm paca
zębata około 3,8
kg/m2

8 mm paca
zębata około 4,3
kg/m2

10 mm paca
zębata około 5,4
kg/m2

• zaprawa krzemianowa na bazie 
mineralno-nieorganicznej

• duża chemoodporność na kwasy 
i związki chemiczne

• wysoka odporność na temperatury
• przewodzi ładunki elektrostatyczne
• wysoka odporność na ściskanie 

oraz zginanie
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BOTAMENT®

Multifuge Base 
wielofunkcyjna zaprawa 
do spoinowania 3-30 mm 

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

5 kg  worek 
papierowy

(4 w zgrzewce)

paleta: 96 x 5 kg

25 kg worek 
papierowy

paleta: 40 x 25 kg 

kolor szary 
42 x 25 kg

MULTIFUGE® Base jest szybkowiążącą  zaprawą do spoi-
nowania, (również  tzw. metodą szlamową) o szerokim
spektrum  zastosowania  do  wewnątrz  i  na  zewnątrz.
Doskonałe właściwości obróbki oraz łatwość zmywania
umożliwiają  spoinowanie,  w  krótkim  czasie  dużych po-
wierzchni okładzin podłogowych i ściennych. 

kolor: piaskowoszary (Nr 15)
srebrnoszary (Nr 16)
szary (Nr 24)
titanowoszary (Nr 25)
antracyt (Nr 26)

szerokośc spoiny
5 mm
mozaika 20 x 20
x 0,8 = 0,75
kg/m²

szerokość spoiny
4 mm
płytki 30 x 60 x
0.8 x 0.4 cm =
0,36 kg/m²

• szerokość spoin od 3 do 30 mm
• elastyczna – na ogrzewane powierzchnie
• możliwość spionowania metodą

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

strumieniem pary wodnej
• spełnia wymagania klasy CG 2 WA 

wg PN-EN 13888• wygodna w zmywaniu
• odporna na zabrudzenia oraz na

działanie wody

BOTAMENT® EF 500/EK 500

epoksydowa zaprawa klejowa 
oraz  do spoinowania 
szerokość spoiny 2-10 mm

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

5 kg wiaderko 
z tworzywa 
sztucznego
(jednostka)

BOTAMENT® EF 500/EK 500 jest epoksydową zaprawą kle-
jową oraz do spoinownia o wysokiej odporności chemicznej
do okładzin podłogowych i ściennych na zewnątrz i do
wewątrz.

kolor: biały  (Nr 10) 
srebrnoszary (Nr 16) 
szary   (Nr 24) 
antracyt  (Nr 26)

zaprawa do 
spoinowania:
szerokość spoiny 
8 mm 
płytki 24x11,5x1,0
cm=1,86kg/m²
szerokość spoiny 
5 mm 
płytki 10x10x0,8
cm = 1,33kg/m²
płytki 20x20x0,8
cm = 0,67kg/m²
szerokość spoiny 
3 mm 
mozaika 2,0 x 2,0
x 0,3 - ok. 1,26
kg/m² 

• wysoka odporność chemiczna
• lekka obróbka
• do zmywania zimną wodą
• dopuszczenie KTW/KTS
• dobra przyczepność boczna
• wysoka odporność na ścieranie
• dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

oraz do stosowania w basenach

BOTAMENT® TF 150 
chemoodporna zaprawa 
do spoin, dwuskładnikowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kg komponentu
proszkowego (A)
5 kg  komponentu
płynnego (B)
30 kgjednostka
(A+B)

BOTAMENT® TF 150 jest zaprawą na bazie związków
krzemu przeznaczoną do wypełniania spoin o szero-
kości od 2 do 15 mm. BOTAMENT® TF 150 znajduje
zastosowanie w obszarach narażonych na działanie
obciążeń chemicznych, np. w zakładach farmaceu-
tycznych, zakładach przemysłu chemicznego lub
spożywczego, ale również w ubojniach oraz kuchni-
ach przemysłowych.

kolor: szary (Nr 24)

płytki 15 x 15 cm
- ok. 0,8 kg/m²

płytki 24 x 11,5
cm - ok. 2,0
kg/m²

• wysoka odporność na kwasy i inne środki
chemiczne

• wysoka odporność na temperaturę
• otwarta na dyfuzję pary wodnej
• wysoka odporność na działanie mikroo-

ganizmów
• odprowadza ładunki elektryczne 

zgodnie z PN-EN 1081

BOTAMENT® SF 100
kwasoodporna zaprawa 
do spoin, dwuskładnikowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

25 kgkomponentu
proszkowego (A)
5 kg komponentu
płynnego (B)

30 kgjednostka
(A+B)

BOTAMENT® SF 100 jest mineralno - nieorganiczną za-
prawą na bazie związków krzemu do spoinowania okład-
zin podłogowych i ściennych, o szerokości spoin od 3 do
15 mm. BOTAMENT® SF100 znajduje zastosowanie w obs-
zarach narażonych na obciążenie kwasami, np. 
w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego
lub elektrowniach. 

kolor: antracytowy

Sszerokość spoiny
8 mm

płytka 
24,0 x 11,5 x 1,0 =
2,40 kg/m²
szerokość spoiny 
5 mm
płytka 10 x 10 x
0,8 = 1,72 kg/m²
20 x 20 x 0,8 =
0,87 kg/m²

• zaprawa krzemianowa na bazie 
minralno - nieorganicznej

• odporna na wiele kwasów i chemikaliów
• wysoka odporność na temperaturę
• przewodzi ładunki elektrostatyczne
• wysoka odporność na ściskanie i zginanie 

ZAPRAWY DO SPOINOWANIA / USZCZELNIENIE SPOIN

BOTAMENT® CF 200
specjalna zaprawa do spoin,
dwuskładnikowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

10 kgkomponentu 
proszkowego (A)
2 kg komponentu 
płynnego (B)

12 kg jednostka
(A+B)

25 kgkomponentu
proszkowego (A)
5 kg komponentu
płynnego (B)

30 kgjednostka
(A+B)

BOTAMENT® CF 200 jest zaprawą krzemianową przez-
naczoną do wypełniania spoin o szerokości od 2 do 20
mm. Produkt znajduje zastosowanie przy spoinowaniu
okładzin ściennych i podłogowych, wewnątrz i na
zewnątrz budynków. 

kolor: szary (Nr 24)

szerokość spoiny
8 mm
płytki 24,0 x 11,5
x 1,0 = 2,29
kg/m²
szerokość spoiny
5 mm
płytki 10 x 10 x
0,8 cm = 1,64
kg/m²
20 x 20 x 0,8 cm
= 0,83 kg/m²
szerokość spoiny
3 mm
mozaika 2,0 x 2,0
x 0,3 = 1,55
kg/m²

• wysoka odporność chemiczna
• odporna na mycie pod ciśnieniem
• ogranicza rozwój mikroorganizmów
• paroprzepuszczalna
• odporna na ścieranie i ściskanie
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BOTAMENT® CF 600
specjalny materiał 
uszczelniający

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

10 ml tubus
(12 szt. w 
kartonie)

Podkład 
BOTAMENT® P 600

250 ml  butelka 
aluminiowa
(4 szt. w kartonie)

Do uszczelniania spoin i przyłączeń w miejscach
obciążonych chemicznie np.: basenach, laboratori-
ach, myjniach czyli obszarach narażonych na silne
obciążenia środkami czyszczącymi.

kolor: szary (Nr 10)
biały (Nr 24)

w zależności od
szerokości spoin

• wysoka odporność na długotrwałe
obciążenie wodą

• ogranicza rozwój grzybów 
• do basenów 
• 1 komponetowy
• sieciuje neutralnie
• do stosowania z podkładem 

BOTAMENT® P 600
• do wewnątrz i na zewnątrz
• jedwabista powierzchnia 

do stosowania z podkładem P 600

BOTAMENT® SF 400
specjalna masa uszczelniająca

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

2,5 l puszka 
ocynkowana

(4 szt. w kartonie)

Podkład 
BOTAMENT® P 400

1 l puszka 
ocynkowana
(6 szt. w kartonie)

Do uszczelniania spoin i przyłączeń w miejscach ob-
ciążonych chemicznie, np: w halach magazynowych, kuch-
niach przemysłowych, pomieszczeniach laboratoryjnych,
myjniach itp.

kolor: szary (Nr 24)

w zależności od
szerokości spoin

• nakładanie metodą natryskową 
lub przez szpachlowanie

• należy stosować z podkładem 
BOTAMENT® P 400

BOTAMENT® SF 300
kwasoodporny silikon

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

300 ml  tubus
(20 szt. w kartonie)

Podkład 
BOTAMENT® P 600

250 ml  butelka 
aluminiowa

(4 szt. w kartonie)

Do uszczelniania spoin i przyłączeń w miejscach ob-
ciążonych chemicznie, np: w halach magazynowych, kuch-
niach przemysłowych, pralniach itp.

kolor: szary (Nr 24)

w zależności od
szerokości spoin

• elastyczny
• podwyższona odporność chemiczna
• do wewnątrz i na zewnątrz
• optymalna przyczepność boczna
• sieciuje octowo
• jedwabista powierzchnia 
• do stosowania z podkładem P 600

SPOINOWANIE OKŁADZIN

BOTAMENT® MF 300
zaprawa do spoinowania
mozaiki, dwuskładnikowa

Opakowanie Opis produktu Zużycie: Cechy

10 kg(2 x 5) 
komponentu 
proszkowego (A)

3 kg (2 x 1,5) 
komponentu 
płynnego (B)

13 kgjednostka
(A+B)

Zaprawa wykonana na bazie mineralno-nieorganicznej
do stosowania w wąskich spoinach. Nadaje się przede
wszystkim do stosowania w basenach, łazienkach, sau-
nach, kabinach natryskowych oraz wszędzie tam, gdzie
zastosowanie znajduje mozaika szklana lub ceramiczna.

biały (Nr 10), manhattan (Nr 23)

szerokość
spoiny 5 mm

płytki10 x 10 x
0,8 = 1,52 kg/m²

szerokość
spoiny 3 mm

mozaika 
2,0 x 2,0 x 0,3 =
1,44 kg/m²

• wysoka odporność chemiczna
• odporna na mycie pod ciśnieniem
• ogranicza rozwój mikroorganizmów
• paroprzepuszczalna
• odporność na ścieranie i ściskanie
• hydrofobowa nie przyjmująca zabrudzeń

i wody powierzchnia
• dobra przyczepność boczna

Przegląd produktów 
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GRUNTOWANIE PODŁOŻA
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Obszar zastosowania

Basen • •

Kuchnia przemysłowa • •

Posadzka antyelektrostatyczna • •

Przemysł przetwórstwa spożywczego • •

Natryski publiczne • •

Strefa wellness • •

Myjnia samochodowa • •

Tabela

Wykaz produktów pod względem ich zastosowania
• nadaje się do zastosowania   
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Obszar zastosowania

Basen • • •

Kuchnia przemysłowa • •     

Posadzka antyelektrostatyczna • •

Przemysł przetwórstwa spożywczego • • • •

Natryski publiczne • • • •

Strefa wellness • • • •

Myjnia samochodowa • • • •
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WYRÓWNANIE PODŁOŻA
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Obszar zastosowania

Basen • •

Kuchnia przemysłowa • • • •

Posadzka antyelektrostatyczna • • • •

Przemysł przetwórstwa spożywczego • • • •

Natryski publiczne • •

Strefa wellness • • • •

Myjnia samochodowa • • • •

KLEJENIE OKŁADZIN
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Obszar zastosowania

Basen • • • • • •

Kuchnia przemysłowa • • • • • • •

Posadzka antyelektrostatyczna • •

Przemysł przetwórstwa spożywczego • • • • • • •

Natryski publiczne • • • • • •

Strefa wellness • • • • • •

Myjnia samochodowa • • • • • •
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SPOINOWANIE OKŁADZIN
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Obszar zastosowania

Basen • • •

Kuchnia przemysłowa • • •

Posadzka antyelektrostatyczna • •

Przemysł przetwórstwa spożywczego • • •

Natryski publiczne • • • •

Strefa wellness • • • •

Myjnia samochodowa • •

WYPEŁNIENIE SPOIN DYLATACYJNYCH I PRZYŁĄCZENIOWYCH
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Obszar zastosowania

Basen •

Kuchnia przemysłowa • •

Posadzka antyelektrostatyczna • •

Przemysł przetwórstwa spożywczego • •

Natryski publiczne •

Strefa wellness •

Myjnia samochodowa • •

Tabela

Wykaz produktów pod względem ich zastosowania
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Rodzaje obciążenia Izolacja
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Silne obciążenia

A 
Silne obciążenie wodą nie wywierającą 
ciśnienia, wewnątrz budynków

•1 • • • •

B
Silne obciążenie wodą stojącą 
(od wewnętrznej strony konstrukcji), 
wewnątrz i na zewnątrz budynków

• • •

C
Silne obciążenie wodą nie wywierającą
ciśnienia w połączeniu z obciążeniem 
chemicznym, wewnątrz budynków

• •

Łagodne obciążenia

A0
Łagodne obciążenie wodą 
nie wywierającą ciśnienia, 
wewnątrz budynków

• • • • •

B0
Łagodne obciążenie wodą 
nie wywierającą ciśnienia, 
na zewnątrz budynków

• • • •

Powłoka izolacyjna dostosowana do klasy obciążenia

Odpowiednia izolacja

1) Przy wysokich wymaganiach dozwolone stosowanie wyłącznie do ścian.   
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NOTATKI



www.botament.pl

ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
info@botament.pl
www.botament.pl

Biuro handlowe
tel. 61 286 45-20, -33
fax 61 286 45-14
Biuro techniczne 
tel. 61 286 45-17 
Dział marketingu
tel. 61 286 45-11 


