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BOTAMENT® AE 
Mata uszczelniajaco - kompensująca

 Proszę o przesłanie informacji na temat pozostałych 

produktów/systemów Botament.

KONTAKT 61 286 45 11
lub marketing@botament.pl
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BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca jest uniwersalną izolacją
przeznaczoną do wykonywania izolacji lub kompensowania naprężeń na po-
wierzchniach podłogowych i ściennych. Nadaje się do stosowania na różnorod-
nych podłożach od mineralnych do anhydrytowych.

BOTAMENT® AE matę uszczelniająco – kompensującą można stosować na
nośnych podłożach mieszanych jako warstwę kompensująca między okładziną
ceramiczną lub kamieniem naturalnym. Dzięki temu można zniwelować
powstające naprężenia występujące w podłożu i wywołane w następstwie tego
szkody. 

BOTAMENT® AE matę uszczelniająco – kompensującą można stosować w syste-
mie z elastyczną zaprawą klejową BOTAMENT® M 10 Speed.  Zastosowanie za-
prawy klejowej M 10 Speed umożliwia przygotowanie izolacji pod okładzinę 
w około 90 minut. Czas realizowanej inwestycji zostaje zredukowany.

BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca doskonale nadaje się do
stosowania  na budowach,  gdzie presja czasu, krótkie terminy determinują za-
kończenie inwestycji.

BOTAMENT® AE mata uszczelniająco – kompensująca posiada szerokie spektrum
zastosowania od budownictwa indywidualnego do obiektów przemysłowych oraz
obszarów narażonych na obciążenia chemiczne. Odpowiada klasie odporności 
A0, A, B0, C.

W porównaniu z mineralnymi zaprawami uszczelniającymi matę uszczelniająco –
kompensującą BOTAMENT® AE układa się w jednym cyklu roboczym. Dlatego
też, nie ma wątpliwości co do czasu schnięcia warstwy oraz wymaganej grubości.  

Układając poszczególne pasma BOTAMENT® AE maty uszczelniająco – kompen-
sującej należy wykonać zakład. Połączenie wykonuje się przy sprawdzonych 
w systemie zaprawach klejowych, nie ma konieczności zastosowania dodatko-
wych materiałów lub izolacji. 

Ze względu na długi okres przydatności BOTAMENT® AE maty uszczelniająco –
kompensującej, nie ma obaw związanych z przeterminowaniem produktu. Bez
problemu można realizować inwestycję, której etapy wykonywane są w dużych
odstępach czasu. 

Do obróbki BOTAMENT® AE maty uszczelniająco – kompensującej nie są wyma-
gane specjalistyczne narzędzia. Odpowiednie pasma można dociąć przy użyciu
noża lub nożyczek. Nadrukowana na macie skala ułatwia odpowiednie odmie-
rzenie i przycięcie produktu. 

BOTAMENT® AE matę uszczelniająco – kompensującą można stosować zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz np. na tarasach i balkonach. Zaletą tak wykonanej
izolacji jest to, że nie trzeba jej chronić przed deszczem.

10 powodów, dla których
warto stosować
BOTAMENT® AE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej ulotce oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być trak-
towane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przez-
naczenia 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. 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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Biuro handlowe
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dla fachowców



Budownictwo indywidualne

izOlaCja - wewnąTrz
• łazienki

• prysznice

• Mokre i wilgotne pomieszczenia

izOlaCja - na zewnąTrz
• Balkony

• Tarasy

• schody zewnętrzne

Budownictwo przemysłowe

izOlaCja 
i KOMpensaCja
• jastrychy

• Tynki

• stare okłdziny cermiczne

• Młody beton*

• podłoża mieszane

BOTAMENT® AE
Mata uszczelniająco - kompensująca

PREMIUM !

Sprawdzone w systemie 

z BOTAMENT® M 21 oraz 

BOTAMENT® M 10 Speed !

W przypadku obciążeń mechanicznych prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

izOlaCja pOMieszCzeń
wellness/spa
• Obszary okołobasenowe

• przebieralnie

• prysznice

KuChnie przeMysłOwe
• hotele

• Gastronomia

• zakłady pracy

OBszary przeMysłOwe
• Myjnie - tylko ściany 

• przemysł spożywczy

• Chłodnie

• supermarkety

* powyżej 3 miesięcy


