
~ 80 minut ~ po 14 hodinách ~ za 3 dny ~ za 7 dní + 10°C až + 25°C

3,5 kg – komplet

0,64 kg složka (A), 

0,26 kg složka (B); 

2,6 kg barevný písek (C)

®BOTAMENT  Diamond MAX
Multifunkční spárovací hmota a lepicí tmel 

z reaktivní pryskyřice – 3 sl.

Kromě typických oblastí v průmyslu, či veřejných objektech 

je Diamond MAX vhodná také pro spárování náročných krytin např. 

ve wellness provozech, exkluzivních koupelnách, bezbariérových 

sprchových koutech a bazénech.

pro šířku spár od 2 do 10 mm

brilantní barvy

excelentní zpracovatelnost

snadné omývání studenou vodou

dlouhá doba na zpracování

velmi jemný povrch spár

pro vnitřní i vnější prostředí

pro spárování

• hutných a slinutých dlaždic • skleněné mozaiky 

• tažených pásků • kameniny 

• hrubé keramiky • keramické mozaiky

®Multifuge  Diamond Max je díky velmi širokému spektru využití v privátních, veřejných 

i průmyslových oblastech vhodná pro:

• bazény, wellness provozy, parní kabiny a sprchy

• vysoce jakostní obklady a dlažby 

• sprchové kouty v úrovni podlah • kuchyňské provozy

• nápojový průmysl • potravinářský průmysl • chemický průmysl

• mycí linky pro vozidla
®• balkóny, terasy v kombinaci se systémem BOTAMENT  TERRACHAMP

pro lepení

• obkládaček a dlaždic

• skleněné mozaiky 

Balení

Vhodná Barvy Oblasti použití

Doba zpracování Pochozí Mechanická zátěž Chemická zátěž
Teplota vzduchu 

a podkladu při zpracováníMateriálová základna

3 složkový systém 

epoxidové pryskyřice

bílá (10)

pergamon (11)

pískově šedá (15)

stříbřitě šedá (16)

šedá (24)

titanově šedá (25)

antracit (26)

kakao (38)

Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí, našich dlouholetých vědomostí a zkušeností. Jsou však nezávazné a vždy je nutné 

zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, 

dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technické podklady. 

Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním 

nové verze. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které jsou přístupné na www.botament.cz

Moderní 
spárovací hmota 
do privátních prostor
i průmyslu.

Informace 
o produktu



Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí, našich dlouholetých vědomostí a zkušeností. Jsou však nezávazné a vždy je nutné 

zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, 

dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technické podklady. 

Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním 

nové verze. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které jsou přístupné na www.botament.cz

Prémiová kvalita – tak 
snadné jako nikdy dřív!

Snadné míchání, snadné zalití, snadné omytí

Míchání obratem ruky! 

Složky A & B lze přidat do vědra 

se složkou C v libovolném pořadí. 

Následně promíchat 

a Multifuge Diamond MAX 

už je připravena k použití.

Nová 3-složková receptura 

umožňuje pohodlné zalití spár 

a extra dlouhou dobu zpracování.

Žádné pomocné prostředky 

nejsou třeba, dlaždice se dají 

snadno umýt. To šetří spoustu hub!

Snadné míchání

Snadné zalití

Snadné omytí

www.botament.cz

 

bílá 
(10)

pergamon 
(11)

pískově šedá 
(15)

stříbřitě šedá
(16)

šedá
(24)

titanově šedá
(25)

antracit
(26)

kakao
(38)


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8



