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BOTAMENT ® TERRACHAMP 

– REWOLUCJA W OBSZARZE BALKONÓW 

I TARASÓW

2012

Przy układaniu płytek, kamieni naturalnych i innych 

okładzin ceramicznych borykano się dotychczas 

z wieloma problemami, z którymi musieli mierzyć się 

specjaliści w tej dziedzinie. Pojawiające się szkody 

i kosztowne reklamacje spowodowane wykwitami/

nalotami, uszkodzeniami powodowanymi przez 

mróz itp. prowadziły do tego, że wielu płytkarzy nie 

chciało już mierzyć się z pracami prowadzonymi 

na balkonach i tarasach i w ogóle nie przyjmowało 

takich zleceń. Podczas wieloletnich prac rozwojo-

wo-badawczych zespołowi BOTAMENT® udało się 

rozwiązać wszystkie te problemy dzięki stworzeniu 

jednego systemu produktów. Nowa „cudowna broń” 

nazywa się BOTAMENT® TERRACHAMP i gwarantuje 

nieznany dotychczas komfort układania dzięki zasto-

sowaniu jednej zaprawy klejowej oraz jednej zapra-

wy do spoinowania. Brak wykwitów/nalotów, brak 

uszkodzeń spowodowanych przez mróz oraz prak-

tycznie nieograniczona odporność zostały potwier-

dzone wieloletnimi testami prowadzonymi na skalę 

europejską w różnorodnych strefach klimatycznych.

BOTAMENT® TERRACHAMP – jedna zaprawa kle-

jowa, jedna zaprawa do spoinowania, żadnych 

problemów – całkowicie nowy środek wiążący

Nowoczesny środek wiążący oparty na technologii 

HYDRO O2 FLEX wyznacza nowe standardy w bez-

piecznym układaniu płytek oraz kamienia naturalne-

go na balkonach i tarasach. Jako nieporównywalne 

zalety systemu TERRACHAMP należy podkreślić, że:

l nie zawiera wapnia ani cementu

l nie zawiera pigmentów

l jest otwarty na dyfuzję pary wodnej i zdolny do 

odprowadzania wody

l charakteryzuje się najwyższą elastycznością oraz 

przyczepnością

l obróbka może być prowadzona w trudnych 

warunkach atmosferycznych.

Co jest szczególnie istotne: rozwiązania, które się 

sprawdziły oraz uznane zasady wykonywania bal-

konów i tarasów pozostają niezmienne. Jedynie 

produkty, wobec których stawiane są najwyższe 

wymagania – zaprawa klejowa do płytek oraz zapra-

wa spoinowania – zastąpione zostają przez dwa 

produkty na bazie technologii HYDRO O2 FLEX: klej 

do płytek BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawę do 

wypełniania spoin BTF 200 TERRACHAMP.

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP – zaprawa 

klejowa 2K na balkony i tarasy

l system o wysokiej dyfuzji pary wodnej

l nowo zdefiniowana elastyczność zgodnie 

z wytycznymi DIN EN 12002

l wysoka odporność na mróz oraz na procesy 

zamrażania i rozmrażania

l doskonałe właściwości obróbki

l układanie bez konieczności stosowania metody 

kombinowanej

BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP – zaprawa do 

spoin 2K na balkony i tarasy

l system o wysokiej dyfuzji pary wodnej

l doskonała przyczepność boczna

l łatwa do zmywania zimną wodą

l doskonała trwałość koloru bez dodatku pigmentu

l optymalna obróbka, nawet przy wysokich tem-

peraturach

BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP – zaprawa 

drenująca 2K na balkony i tarasy

l zaprawa drenująca wchodząca w skład systemu 

BOTAMENT® TERRACHAMP

l wysoka odporność na mróz oraz procesy zamraża-

nia i rozmrażania

l zredukowane zjawisko skurczu

l wysoka wytrzymałość

l doskonałe właściwości obróbki

l brak dodatku cement – redukcja wykwitów
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