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BOTAMENT FPO  

elastyczna membrana uszczelniająca 

 
BOTAMENT ®  FPO jest elastyczną membraną 
uszczelniającą z samoprzylepnym paskiem butylowym do 
izolacji  konstrukcji  betonowych mocowanym  przed  
montażem zbrojenia  i  betonowaniem.  Służy do izolacji 
stykających się z gruntem części budynków i budowli, 
przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej 
ciśnienia oraz wodzie pod ciśnieniem. 
System osiąga pełną funkcję uszczelniającą w połączeniu 
ze świeżo wylanym betonem klasy minimum C 20/25, 
konsystencji minimum klasy S4 na podstawie metody opadu  
stożka Abramsa lub klasy płynności betonu F4-F6 na 
podstawie metody rozpływu. 
 
 

Właściwości 
 
 wysoka wodoszczelność 
 odporność na starzenie 
 wysoka elastyczność 
 zdolność mostkowania rys do 4 mm 
 wysoka szczelność połączeń 
 szybka i łatwa obróbka 
 
 
 

Obszary zastosowania 
 
 uszczelnienie stosowane w połączeniu ze świeżym  
      betonem 
 izolacja płyt fundamentowych 
 izolacja ścian części podziemnych budynków      
      wykonywanych  
 w metodzie szalunków traconych 
 

Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże powinno być:  
 
 nośne, czyste oraz  gładkie,  tak  aby  uniknąć 
przemieszczania  się  membrany podczas  betonowania 

 
Elementy systemu 
 
 membrana uszczelniająca BOTAMENT FPO 
 butylowy narożnik wewnętrzny / zewnętrzny  

       BOTAMENT FPO 

 butylowa taśma do połączeń BOTAMENT FPO   
      szer. 200 mm / 500 mm 
 dwustronna, samoprzylepna taśma butylowa  
      BOTAMENT ®  FPO szer. 100 
 taśma uszczelniająca/naprawcza  BOTAMENT®  FPO  
      szer. 200 mm 
 kołnierz uszczelniający BOTAMENT® FPO 

 

Dane techniczne 
 

Baza materiałowa Elastyczna poliolefina 
(FPO) pokryta 
polipropylenową włókniną 
 
Samoprzylepny pasek - 
butyl zabezpieczony folią 
antyadhezyjną 

Kolor szary / czarny 

Opakowanie rolka 20 mb 

Przechowywanie w chłodnym i suchym 
miejscu, chronić przed 
działaniem promieni 

słonecznych, 12 miesięcy  
w oryginalnie  

zamkniętych opakowaniach 

Grubość 1,6 mm 

Szerokość 1000 mm 

Odporność na 
temperaturę 

min: - 30 ° C / max: + 60 ° C 

Temperatura obróbki  +5°C do +35°C 
 

 

Obróbka 
 BOTAMENT

  FPO przykleja się na przygotowane 
podłoże po usunięciu papierowej warstwy 
zabezpieczającej, należy unikać pęcherzy oraz zagięć 
 w pierwszym etapie prac należy zainstalować elementy 
obwodowe i zakończenia z arkuszami membrany 

BOTAMENT FPO i uformować połączenie w narożach i na 
krawędziach. 
 Wszystkie zakłady należy skleić i uszczelnić zarówno 
przy pomocy samoprzylepnych pasków butylowych wzdłuż 
krawędzi. Zakłady między poszczególnymi pasmami powinny 
mieć szerokość nie mniejszą niż 10 cm i należy dokładnie 
je docisnąć np. za pomocą rolki 
 Zakłady poprzeczne, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, 
przejścia instalacyjne należy skleić i uszczelnić za pomocą 

dedykowanych systemowych taśm BOTAMENT FPO  
 W trakcie obróbki należy zwrócić uwagę, aby nie 
zabrudzić warstwy klejącej, gdyż ma to duży wpływ na 
zmniejszenie właściwości klejących i szczelność izolacji. 
 Betonowanie należy przeprowadzić w przeciągu  

4 tygodni od zakończenia instalacji systemu BOTAMENT 
FPO. Zaleca się sprawdzenie poprawności zainstalowanego 
systemu, w szczególności zakładów, połączeń i detali. 
 
 
 
 
Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie 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. Wydanie PL-2203. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się 
nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na 
stronie internetowej www.botament.com. 
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