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Multifuge Diamond MAX
Innováció és teljesítmény



Egyszerű bekeverés
Pillanatok alatt bekeverhető.
Az A és B komponensek tetszőleges 
sorrendben hozzáadhatók a C 
komponenshez a vödörbe. 
Egyszerűen összekeverhetők 
és a Multifuge Diamond MAX 
használatra kész.

Egyszerű bedolgozás
Az új 3K formula 
lehetővé tesz egy extra 
hosszú bedolgozási időt.

Egyszerű lemosás
Nincs szükség semmilyen 
lemosást segítő szerre, könnyen 
lemosható. Jelentős mennyiségű 
szivacs takarítható meg.

Prémium minőség-  
egyszerűbb mint még soha! 
Egyszerű bekeverés, egyszerű bedolgozás,
egyszerű lemosás
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Forradalmi 
színhűség
Nagyon fi nom felület az 
összehangolt szemeloszlásnak 
köszönhetően.

Multifuge Diamond MAX nyolc nagyszerű 
színben kapható.

Fehér 
(Nr. 10)

Ezüst-
szürke
(Nr. 16)

Szürke 
(Nr. 24)

Kakaó 
(Nr. 38)

Antracit 
(Nr. 26)

Homok-
szürke
(Nr. 15)

A Multifuge Diamond MAX 3 omponensű, multi-
funkcionális reakciógyanta fugázó és ragasztóhabarcs, 
bel és kültéri használatra. Az új 3K formula gyors és 
egyszerű felhasználást tesz lehetővé extra hosszú 
beldolgozási idővel.

Itt a 3K – 
Multifuge 
Diamond MAX

A kiváló felhasználási tulajdonságai miatt a Multifuge 
Diamond MAX ideális exkluzív fürdőszobákhoz, valamint 
ipari létesítményekhez.

Modern fugázó 
magán és ipari 
felhasználásra

Pergamon
(Nr. 11)

Titán-
szürke 
(Nr. 25)

Terméktulajdonságok

Forradalmi színhűség

Víz és szennytaszító

Nagyon fi nom fugafelület

A három komponens egyszerű bekeverése

 Kopásálló és ellenáll a nagynyomású 
mosóberendezéseknek 

Nagyon magas lapéltapadás

2-10 mm fugaszélességig
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Kiváló teljesítmény 
bordázott kerámiáknál
Üzemi és ipari területeken

A Multifuge Diamond MAX ellenáll a legerősebb mechanikai és kémiai 
igénybevételeknek, és a kopásnak. Bekeverés után hosszú beldolgozási 
ideje és könnyű a felhasználás lehetővé teszi a gyors alkalmazást. 
A felesleges anyag könnyen eltávolítható vízzel.

Termékelőny

Krémes könnyű bedolgozás

Vegyileg, mechanikailag erősen 
   terhelhető

 Hideg vízzel kiválóan lemosható

 Kopásálló és ellenáll a nagynyo-
mású mosóberendezéseknek

Ideális :

Ipari konyhákban

Laborokban

Mosókban

Élelmiszeriparban
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Elsőosztályú színmélység a 
sötét színeknél is
Magán lakó és vizes helységekbe

Megfelelő a sötét burkolólapokhoz is - a Multifuge Diamond MAX 
magas színtartóságának köszönhetően ez a nagy teljesítményű fugázó-
anyag különösen alkalmas sötét színekhez, és ügyesen, tartósan a 
refl ektorfénybe helyezi őket. Háztartási tisztítószerekkel szembeni 
ellenálló képessége miatt tökéletes nedves helyiségekben, padlószintű 
zuhanyzókban és hidegburkolattal ellátott lakóterekben.

Termékelőny

 A komponensek egyszerűen 
bekeverhetők

 A sötét lapokhoz is kiváló

 A háztartási tisztítószereknek 
ellenáll

Ideális:

Burkolt lakóterekhez

Fürdőszobákhoz

Padlószintű zuhanyzókhoz

Elsőosztályú színmélység a 
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Verhetetlen higiénia és 
ellenállóképesség
Medencék és wellness helységek

Az állandó nedvesség nagyon jó táptalajt biztosít a penész és a mikro-
organizmusok számára, ezért a nedves és wellness részlegeket gyakoribb, 
esetenként agresszív tisztításnak teszik ki. Magas ellenállása miatt a Multi-
fuge Diamond MAX ellenáll a klórnak és a váltakozó tisztítási módszereknek. 
A speciális habarcs tehát ideálisan alkalmazható úszómedencék, 
ivóvíztartályok, zuhanyzók és egészségügyi területek fugázására.

Termékelőny

Víz és szennytaszító

 Kopásálló és ellenáll a 
nyagynyomású tisztításnak

 Ellenáll a klórtartalmú 
tisztítószereknek

Ideális:

Medencék

Spa és wellness helységek

Zuhanyzók
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Közvetlenül a burkolat
alatti szigetelésre
Erkély és terasz

A Multifuge Diamond MAX és a Terrachamp kombinációjával az erkélyek 
és teraszok hidegburkolása könnyebb és biztonságosabb, mint valaha. Az 
erkélyeken és teraszokon a burkolat közvetlenül a burkolat alatti szigetelésre 
helyezhetők , ideális megoldás nagy formátumú lapok burkolásához is.

Termékelőny

Csekély magasság

Magas kivirágzás elleni védelem

Nem szükséges lap hátoldali kenés

Ideális:

Erkély

Terasz

Télikert

Ideális megoldás a Multifuge 
Diamond MAX-al. További
információk: 
www.terrachamp.com
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A feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület 
esetén próbafelhordást kell végezni. Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket és az új feldolgozási technikáinkat, berendezéseket adaptáljuk a műszaki dokumentációnkba ezért a dokumentumok használata során 
ellenőrizze, hogy azok még mindig naprakészek-e. Mindig a legfrissebb műszaki adatlapot kell alkalmazni, amelyet a www.botament.com weboldalon lehet elérni. Ez a dokumentáció nem lesz érvényben új kiadás 
közzétételekor.

MC-Bauchemie Kft.

Botament® üzletág 
H - 1115 Budapest

Bartók Béla út 105-113
Lev. cím: 8246 Tótvázsony, Pf:2.

www.botament.com

Ein Unternehmen 
der MC-Bauchemie

Anyagösszetétel 3-komponensű epoxi rendszer

Színválaszték Fehér (Nr. 10), Pergamon (Nr. 11), Homokszürke (Nr. 15), Ezüstszürke  (Nr .16), Szürke (Nr. 24)
Titánszürke (Nr. 25), Antracit (Nr. 26), Kakaó (Nr .38)

Kiszerelés 3,5 kg- kiszerelés kartonban 0,644 kg komponens (A), 0,255 kg komponens (B) 
vödörben 2,6 kg színkomponens C

Tárolás A+B komponens: fagymentes, száraz és hűvös helyen eredeti csomagolásban min. 12 hónapig
C komponens: fagymentes, száraz és hűvös helyen eredeti csomagolásban min. 30 hónapig

Keverési arány 18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C) 

Bedolgozási idő ~ 80 perc

Járható  ~ 14 óra múlva

Mechanikailag terhelhető ~ 3 nap után

Vegyileg terhelhető ~ 7 nap után

Felhasználási és alapfelület hőmérséklet + 10 °C -tól + 25 °C -ig

Tulajdonságok • 2- 10 mm fugaszélességig
• Magas színhűség
• Kiválló felhasználási tulajdonságok
• Hideg vízzel könnyen lemosható
• Hosszú bedolgozási idő
• Nagyon fi nom fugafelület
• Magas vegyi és mechanikai ellenálló képesség
• Kopásálló, ellenáll a nyagynyomású mosóknak
• Háztartási tisztítószerekkel szemben ellenáll
• Víz és szennytaszító
• Nagyon magas lapéltapadás

Felhasználási terület

MULTIFUGE® DIAMOND MAX magán, üzemi és ipari 
területeken történő igen széles körű alkalmazhatósága 
miatt többek között alkalmazható

• Medencék, wellness helységek, gőzkabinok és zuhanyzók hidegburkolásánál
• Minőségi, exkluzív fal és padlóburkolatokhoz
• Padlószintű zuhanyzók
• Ipari konyhák
• Ital üzemek
• Élelmiszeripari üzemek
• Vegyipar
• Személy és teherautó mosók
• Erkély és teraszburkolatok: kombinálva a  BOTAMENT® TERRACHAMP- rendszerrel

Multifuge Diamond MAX 
Minden tulajdonság egy helyen

Az Ön partnere:




