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SYSTEM TARASOW Y BOTAMENT ®

2011

Prawidłowe wykonanie tarasu zapewni jego funkcjo-

nalność na długie lata. W ofercie firmy BOTAMENT® 

znajdują się kompleksowe rozwiązania w zakresie 

izolacji tarasów i balkonów oraz doradztwo technicz-

ne na miejscu inwestycji.

Charakterystyka produktów tworzących system:

BOTACT D 11 – środek gruntujący 

Zastosowanie: do podłoży chłonnych wewnątrz i na 

zewnątrz

Cechy szczególne: szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy 

BOTACT MD 28 – mineralna powłoka izolacyjna, 

dwuskładnikowa

Zastosowanie: izolacja pod okładziny z płytek, 

stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, na 

tarasach, balkonach oraz basenach

Cechy szczególne: elastyczna, paroprzepuszczalna

BOTACT® SB 78 – taśma uszczelniająca

Zastosowanie: do uszczelniania szczelin i spoin 

dylatacyjnych narożnikowych, przejść instalacyj-

nych i odpływów posadzkowych, do stosowania 

wewnątrz i na zewnątrz

Cechy szczególne: elastyczna, wysoka wytrzyma-

łość na rozciąganie, łatwa obróbka

BOTACT®M 29 – rozpływna zaprawa klejowa

Zastosowanie: do bezpróżniowego układania 

wielkoformatowych płytek i płyt ceramicznych, 

gresowych na ogrzewane powierzchnie podłogowe: 

na balkonach i tarasach, w halach przemysłowych 

i innych obiektach budowlanych z dużym obciąże-

niem posadzki

Cechy szczególne: zaprawa elastyczna, umożliwia 

klejenie bez pustek powietrznych, maksymalna gru-

bość warstwy: 20 mm, możliwość chodzenia i spo-

inowania w krótkim czasie po ułożeniu

MULTILIGHT® – lekka zaprawa klejowa o szerokim 

spektrum zastosowania

Zastosowanie: na większość podłoży wewnątrz 

i na zewnątrz, do większości okładzin ceramicznych 

(ściennych i podłogowych)

Cechy szczególne: wysoka wytrzymałość (C2 TE), 

dedykowana do płytek wielkoformatowych, wysoka 

wydajność, wysoka elastyczność EN 12002 (S1), 

wyrównywanie powierzchni do 20 mm

MULTIFUGE® – zaprawa do spoin o szerokim spek-

trum zastosowania

Zastosowanie: do większości okładzin ceramicz-

nych ściennych i podłogowych oraz wielu kamieni 

naturalnych okładzin podłogowych, do układania na 

ogrzewane powierzchnie podłogowe, balkony, tara-

sy, do spoinowania metodą szlamową

Cechy szczególne: szerokość spoin od 3 do 30 mm, 

elastyczna, szybkowiążąca, bardzo łatwa w zmywa-

niu, możliwość chodzenia i obciążania w krótkim 

czasie, wysoka przyczepność boczna

SUPAX®S5 – silikon sanitarny

Zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy szczególne: optymalna przyczepność bocz-

na, sieciuje octowo, bogata kolorystyka, matowo-je-

dwabista powierzchnia

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta: system hydroizolacji budowli, sys-

tem izolacji łazienek, pełna oferta zapraw klejowych 

i do spoinowania, obróbka betonu, płyta budowlana

n   BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 286 45 20, -33, faks 61 286 45 14, www.botament.pl, e-mail: info@botament.pl
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