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■  elastyczna  
 
 
■  do pomieszcze ń wilgotnych,  
    na tarasy i balkony  
 
 
■  do wewn ątrz i na zewn ątrz 
 
 
■  wysoka odporno ść na rozerwanie  
 
 
■  bardzo przyspiesza post ęp prac 
 
 
■  bardzo dobra odporno ść na rozkład 
 
 
■  do kuchni przemysłowych i innych 
    chemicznie obci ążonych obszarów 
 
 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® Membrana uszczelnia-
jąco – kompensująca przeznaczona 
jest do pewnego i elastycznego 
uszczelnienia na powierzchniach 
ściennych i podłogowych pod okładzi-
ną ceramiczną jak i okładziną z ka-
mienia naturalnego       w łazienkach, 
kabinach prysznicowych, pomieszcze-
niach mokrych, na tarasach i balko-
nach. 
 
BOTAMENT® Membrana uszczelnia-
jąco – kompensująca nadaje się na 
podłoża wykonane z jastrychów ce-
mentowych, anhydrytowych, magne-
zowych i z jastrychu asfaltowego za-
sypanego piaskiem oraz na stare 
okładziny ceramiczne, podłoża beto-
nowe, młody beton (3 miesiące) oraz 
na podłoża mieszane.  
 
Przygotowanie podło ża: 
 
Podłoże musi być nośne, równe, czy-
ste, stabilne, nieodkształcalne i wolne 
od środków i materiałów działających 
antyadhezyjnie. Wszelkie rysy i spę-
kania podłoża powinny być wypełnione 
i zakotwione przy pomocy produktu 
BOTAMENT® A 60. 
 
Przed układaniem na tynkach gipso-
wych i jastrychach cementowych i an-
hydrytowych należy sprawdzić wilgot-
ność podłoża. W jastrychu cemento-
wym wilgotność powinna wynosić 
maksymalnie 2 %, a na powierzch-
niach ogrzewanych 1,8 %. Jastrychy 
anhydrytowe powinny zawierać mak-
symalnie 0,5 % a na powierzchniach 
ogrzewanych 0,3 %. 
 
Tynki (z grupy CS II, CS III lub CS IV 
wg normy PN-EN 998-1; wytrzymałość 
na ściskanie ≥ 2,5 N/mm2) powinny 
mieć grubość przynajmniej 10 mm, po-
winny być suche oraz mieć chropo-
watą powierzchnię. Tynki gipsowe po-
winny być jednowarstwowe o minimal-
nej grubości 10 mm, nie mogą być wy-
gładzone. Wilgotność w podłożach 
gipsowych może wynosić maksymal-
nie 1 %. Podłoża chłonne, a szczegól-
nie tynki gipsowe, płyty kartonowo-
gipsowe oraz jastrychy anhydrytowe 
należy przed klejeniem płytek zagrun-
tować BOTAMENT® D 11. 
 
 
 

Nierówności na ścianach i podłogach 
możemy wyrównać za pomocą zapra-
wy BOTAMENT® M 100. Przy więk-
szych powierzchniach podłogowych 
stosujemy masy samopoziomujące do 
podłóg BOTAMENT® M 50 lub M 51. 
 
Obróbka: 
 
BOTAMENT® Membrana uszczelnia-
jąco – kompensująca ułożyć na podło-
żu i dociąć nożem tapicerskim lub no-
życzkami.  
 
Na przygotowanym podłożu rozprowa-
dzamy zaprawę klejową BOTAMENT® 
przy pomocy pacy zębatej 4 mm 
zgodnie z zaleceniami technicznymi. 
W czasie otwartym zaprawy klejowej 
układana jest BOTAMENT® Membrana 
uszczelniająco – kompensująca z za-
kładką 5 cm i dociskana przy pomocy 
wałka gumowego lub pacy. Należy 
unikać powstawania pęcherzy po-
wietrznych i krzyżowania się spoin. 
 
Połączenia i narożniki można wykonać 
z taśmy BOTAMENT® SB 78. Do na-
rożników wewnętrznych, zewnętrznych 
i przejść instalacyjnych są specjalne 
systemowe mankiety i manszety. 
 
Po wyschnięciu zaprawy klejowej 
można na BOTAMENT® Membrana 
uszczelniająco - kompensująca przy-
stąpić do klejenia okładziny ceramicz-
nej.  
 
Do klejenia okładziny ceramicznej na 
BOTAMENT® Membrana uszczelnia-
jąco – kompensująca można użyć za-
praw klejowych BOTAMENT® M 21, 
BOTAMENT® M 10 Speed, MULTI-
STONE lub zaprawy BOTAMENT® EK 
500. 
 
Do spoinowania polecamy nasze za-
prawy MULTIFUGE Schmal, MULTI-
FUGE oraz BOTAMENT® M 30. Ela-
styczne połączenia można wykonać si-
likonem sanitarnym S 5 SUPAX® lub 
silikonem do kamieni naturalnych S 3        
SUPAX®. 
 
Do klejenia BOTAMENT® Membrana 
uszczelniająco – kompensująca zale-
camy stosowanie, sprawdzonej w tym 
systemie, zapraw klejowych BOTA-
MENT® M 21 i BOTAMENT® M 10 
Speed. 
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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Trzeba je do-
stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zasto-
sowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia na-
szych współpracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcjach technicznych są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 09/2010-PL-010. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. 

Baza materiałowa:  
Polyetylen 
 
Wymiar:  
30 m x 1 m 
 
Grubo ść:  
0,8 mm 
 
Klasa odporno ści ogniowej:  
B 2 
 
Ciężar:  
285 g / m2 
 
Wytrzymało ść na rozerwanie:  
111 N / 15 mm 
 
Opakowania / dostawa:  
Rolka 30 m x 1 m 
8 rolek / paleta 
 
 
 

 
 
Wskazówki: 
 
Należy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z BOTAMENT® Membrana 
uszczelniająco – kompensująca. 
 
Połączenia dylatacyjne należy wyko-
nać w ciągłości. Wszystkie dylatacje z 
podłoża muszą zostać liniowo przenie-
sione na okładzinę powierzchniową. 
 
Przy klejeniu okładziny ceramicznej 
przestrzegać określonych norm i wy-
tycznych. 
 
Wykonywana okładzina ceramiczna 
nie może przekraczać pola o po-
wierzchni 40 m2. Maksymalna długość 
jednego boku pola nie może przekra-
czać 8 m. 
 
Warstwy niwelujące i wyrównujące 
zawsze muszą znaleźć się pod mem-
braną kompensująco – uszczelniającą. 
 
W przypadku silnie obciążonych me-
chanicznie powierzchni prosimy o kon-
takt z naszymi technikami zastosowań. 
 
Przy planowaniu i wykonywaniu 
uszczelnień pod okładziną ceramiczną 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 
należy przestrzegać norm i wytycz-
nych. 
 
BOTAMENT® Membrana uszczelnia-
jąco – kompensująca została spraw-
dzona jako rozwiązanie systemowe z 
zaprawą klejową BOTAMENT® M 21 
oraz zaprawą BOTAMENT® M 10 
Speed. 
 
Przechowywanie: 
 
W chłodnym i suchym miejscu 


