
Použití a specifikace

BOTAMENT® M 22 HP

Materiálová základna
cementová směs
s minerálním lehčeným plnivem
a disperzními přísadami 

Optimální vodní součinitel
        tenkovrstvé lůžko
        střední lůžko 

~ 39 %

~ 37 % 

Poměr míchání ~ 7,5 l vody / 20 kg

Doba zrání 2 minuty

Největší tloušťka vrstvy 20 mm

Doba zavadnutí ~ 30 minut

Zpracovatelnost ~ 3 – 4 hodiny 

Pochozí po ~ 24 hodinách

Možnost vyspárování po ~ 24 hodinách

Plná zátěž za ~ 7 dní

Teplota
vzduchu a podkladu při zpracování 

+5 °C až +30 °C

Čisticí prostředek
ve vytvrzeném stavu

na odstranění cementových
povlaků, např. BOTAMENT® R 72 

BOTAMENT® M 29 HP

Materiálová základna
cementová směs
s minerálním plnivem a přísadami 

Optimální vodní
součinitel 

 ~ 30%

Poměr míchání ~ 7,5 l vody / 25 kg

Doba zrání 5 minut

Největší tloušťka vrstvy 20 mm

Doba zavadnutí ~ 30 minut

Zpracovatelnost ~ 60 minut

Pochozí po ~ 6 hodinách

Možnost vyspárování po ~ 6 hodinách

Plná zátěž po ~ 24 hodinách 

Teplota
vzduchu a podkladu při zpracování 

+5° C až +30 °C

Odolnost dešti po ~ 6 – 8 hodinách

Čisticí prostředek 
ve vytvrzeném stavu

na odstranění cementových
povlaků, např. BOTAMENT® R 72 

BOTAMENT® M 22 HP
Tmel je možné použít na stěnách a podlahách pro lepení pórovinových 
a kameninových materiálů, hutných dlaždic, slinutých dlaždic, cotta, 
skleněných obkládaček, malé i střední mozaiky. Výborně se hodí i pro 
lepení izolačních a lehkých stavebních desek. 

BOTAMENT® M 29 HP
Podlahy provedené tmelem BOTAMENT® M 29 HP jsou velmi rychle 
zatížitelné a díky tomu je lze brzy uvést opět do užívání. Tento podla-
hový tmel je vhodný pro lepení kameniny, cotta, hutných a slinutých 
dlaždic.

Falz

MC - Bauchemie s.r.o., div. BOTAMENT® Systembaustoffe
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Tel.: 311 545 150
Fax: 311 537 118
info@botament.cz

Zvlášť vhodné 
pro velkoformátové 
dlaždice

Zvlášť vhodné 
pro velkoformátové 
dlaždice

Silné a výkonné!
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Prvotřídní kvalita – vysoce úsporné!
Kromě snadného a efektivního zpracování přesvědčí oba prémiové lepicí tmely BOTA-

MENT® řady HP svou vysokou vydatností a tím i hospodárností. Dva silné produkty, 

významné plus zvláště pro velké plochy!

•  vysoce vydatný
•  vysoce flexibilní
•  pro plochy s podlahovým

vytápěním, balkóny a terasy
•  pro vytvoření lepicího lůžka téměř

bez dutin
•  při zpracování velmi poddajný

BOTAMENT® M 29 HP
Prémiový flexibilní lepicí tmel 
na podlahy C2 E S1

•  vysoce vydatný
•  vysoce flexibilní
•  vysoce stabilní
•  pro plochy s podlahovým

vytápěním
•  při zpracování velmi poddajný

BOTAMENT® M 22 HP
Prémiový flexibilní lepicí tmel – 
tenkovrstvé/střední lůžko C2 TE S1

BOTAMENT® série HP 

Nejlepší prémiové produkty – vydatný flexibilní lepicí tmel pro tenké a střední lože BOTA-

MENT® M 22 HP a podlahový flexibilní lepicí tmel BOTAMENT® M29 HP – se vyznačují zvlášť 

poddajným, síly šetřícím zpracováním a nabízejí nejvyšší spolehlivost zpracovateli.

PODLAHA

STĚNA &

PODLAHA

Silné spojení!
Pokud jde o dlouhodobě dobré spojení mezi dlaždicí a lepidlem jsou oba lepicí tmely extrémně 

spolehlivé. Rovněž u docela velkých formátů je BOTAMENT® M 22 HP na stěnách a podlahách 

extrémně stabilní. 

Vláčné při zpracování! 
Oba prémiové lepicí tmely BOTAMENT® M 22 HP (flexibilní tmel pro tenké a střední lože) a BO-

TAMENT® M 29 HP (podlahový flexibilní lepicí tmel) se vyznačují zvlášť poddajným, síly šetřícím 

zpracováním. Díky výjimečné vlastnosti prémiového podlahového tmelu BOTAMENT® M 29 HP je 

vysokou měrou znemožněno nepříjemné vyvěrání ve spárách. 
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