
Informace o produktu

BOTAMENT® M 21 HP Speed
Prémiový �exibilní rychleschnoucí lepicí tmel

M 21 HP Speed je vysoce �exibilní lepicí tmel obsahující armovací 
vlákna pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách 
a podlahách, dále přírodních kamenů, které nejsou citlivé na 
probarvení ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii Air-Flow 
má lepicí tmel obzvláště vláčnou konzistenci s lehkou zpracovatelností.

• vysoce vydatný v tenkém, středním i tekutém loži
• vysoce �exibilní – převyšuje požadavky S1  
• pro plochy s podlahovým vytápěním, balkóny a terasy
• zvlášť stabilní dle EN 12004
• vyrovnání do 10 mm v jednom pracovním kroku
• vláčná konzistence s lehkou zpracovatelností
• přezkoušený v systému s AE izolační a dělicí fólií 

Pro lepení 
• hutných a slinutých dlaždic 
• pórovinových obkladů  
• tažených pásků  
• kameninových dlaždic  
• malé i střední, a skleněné mozaiky  
• betonových dlaždic
• přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení  
• izolačních a lehkých desek

EN 1 22 00

20 1 04NE

C 2FTE

Technická data:

Materiálová základna Balení Barva Doba na zpracování Max. tloušťka vrstvy Spotřeba

cementová směs s minerálním 
plnivem a přísadami

25 kg papírový pytel šedá ~ 45 minut

~ 30 minut

10 mm

2ozubení   6 mm ~ 2,00 kg/m
2ozubení   8 mm ~ 2,55 kg/m  
2ozubení 10 mm ~ 2,95 kg/m

Doba zavadnutí Doba zrání Pochozí Možnost vyspárování Plná zátěž Oblasti použití

~ 2 minuty po ~ 2 hodinách po ~ 2 hodinách po ~ 24 hodinách

Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu 
objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení 
našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro dosažení optimálních 
výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat 
všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání 1903. Technologický postup je uveden v technickém listu produktu. 
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