
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTAMENT
®
 

MD 28    

Staré keramické podklady je nutné 
důkladně očistit a opatřit spojovacím 
můstkem. Ten lze provést přímo 
hmotou BOTAMENT® MD 28.  

Postup při zpracování: 

BOTAMENT® MD 28 je dodávána 
v balení, které odpovídá hmotnostnímu 
poměru obou složek. Prášková složka 
se vsype do tekutiny a důkladně se 
rozmíchá (nejméně 2 minuty) pomocí 
pomaluběžného míchadla. Následně 
nechá na dobu 5 minut zrát, poté se 
znovu krátce promíchá.  
 
Materiál, který začíná tuhnout, nesmí 
být znovu promícháván a dále zpraco-
váván, protože by nemohlo být dosa-
ženo konečných vlastností. 
BOTAMENT® MD 28 může být naná-
šen pomocí stěrky nebo štětky. Mate-
riál není vhodné zpracovávat na pří-
mém slunečním svitu.  
 
Pravidlem při izolování tekutými izo-
lačními hmotami je provést izolační 
vrstvu vždy ve dvou pracovních kro-
cích. Před nanášením izolačních vrs-
tev doporučujeme zásadně provést 
tenkou vrstvu na uzavření pórů.  
 
První vrstvu je vhodné důkladně zatřít 
na podklad pomocí ocelového hla-
dítka, případně štětkou. Je nutné, aby 
byla prováděná vrstva nanášena 
z plna a dokonale tak pokryla povrch 
izolované konstrukce. Zvláštní pozor-
nost je třeba věnovat koutům a zkose-
ným rohům. S ohledem na oblast pou-
žití doporučujeme do koutů, kritických 
míst a přes dilatační spáry vkládat ar-
movací pásku BOTAMENT®  SB 78, a 
to vždy do prováděné první vrstvy.  
 
K lepení dlaždic tenkovrstvou metodou 
lze přistoupit teprve po úplném pro-
schnutí izolační vrstvy BOTAMENT® 
MD 28. 
 
S ohledem na třídu zatížení vodou, 
zejména do oblastí zatěžovaných silně 
(např. bazény), je doporučováno na-
nášení vrstvy 2 × ≥ 1,3 mm za čerstva.  
 
Izolační hmota BOTAMENT® MD 28 je 
v čerstvém stavu rozpustná ve vodě a 
citlivá na mráz. Materiál nesmí být 
zpracováván při teplotách nižších než 
+ 5°C. V průběhu vytvrzovacího pro-
cesu nesmí relativní vlhkost vzduchu 
překročit 80 %.  
 
 

Vlastnosti a použití: 

BOTAMENT® MD 28 je hydraulicky 
tuhnoucí, dvousložková, trhliny překle-
nující izolační hmota pro stěny i pod-
lahy, které budou následně obloženy 
keramickými dlaždicemi. BOTAMENT® 
MD 28 je nejlépe vhodná k vytvoření 
flexibilní izolační vrstvy na balkónech, 
či terasách, ve vlhkých a mokrých pro-
storách, v bazénech a mycích linkách, 
jakož i provozech silně zatížených pů-
sobením vody. Použitím hmoty 
BOTAMENT® MD 28 lze omezit vznik 
výkvětů z podkladní konstrukce.  
 
BOTAMENT® MD 28 chrání betonové 
stavební díly před pronikáním škodli-
vých substancí vyvolávajících korozi, 
jako např. chloridů.  Plně vytvrzená 
izolační vrstva propouští vodní páry a 
tím umožňuje postupné vysychání 
podkladní konstrukce. Další vhodnou 
možností použití jsou oblasti zatěžo-
vané odstřikující vodou. Doporučujeme 
postupovat podle »Směrnice pro plá-
nování a provádění hydroizolací pod 
terénem pomocí flexibilních stěrkových 
hmot« (SRN).   
 
Pomocí tmelu lze tenkovrstvým způso-
bem lepit dlaždice přímo na plně pro-
schlou vrstvu BOTAMENT® MD 28. 
 
Vhodnými podklady jsou beton, omítka 
(CS II, CS III, nebo CS IV dle EN 998-
1, pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2), póro-
beton, plné i děrované cihly, nebo 
staré dlaždice. BOTAMENT® MD 28 
nelze aplikovat na smíšené zdivo.  
  

Příprava podkladu:  

Podkladová plocha musí být čistá, bez 
námrazy, pevná, zbavená mastnoty, 
nátěrů, výpotků, separačních pro-
středků, prachu a volných částic.  
 
Nerovné podklady musí být před na-
nášením izolační hmoty BOTAMENT®              
MD 28 vyrovnány cementovou omít-
kou. Pokud je izolační vrstva naná-
šena přímo na cihelné zdivo, musí být 
spáry předem vyplněny a zarovnány 
s lícem zdiva.  
 
Před samotným nanášením musí být 
povrch podkladové plochy suchý. 
Silně savé podklady je však vhodné 
před aplikací hmoty BOTAMENT®  
MD 28 navlhčit. Na podkladu nesmí 
být stojící voda.  
 

� vysoce elastická 

� zkoušeno pro zatížení ve 
skupinách A0, A, B0, B 

� propouští vodní páry 

� pro vnitřní i vnější použití 

� izolační vrstva pod keramické 
dlaždice 

 

Speciální dvousložková izolační stěrka  
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Poznámka: 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. V každém případě je nutné dodržovat všeo-
becně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky.  
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Materiálová základna:  

speciální cementy a disperzní přísady  

Hustota:    

cca. 1,6 kg/l   

Doba zrání:    

cca. 5 minut  

Doba na zpracování:  

cca. 45 minut 

Teplota při zpracování:   

od + 5°C do + 30°C  

Dlouhodobě zatížitelná vodou:  

po 7 dnech  

Hmotnostní poměr míchání:  

Složka A : B = 5 : 2   

Tloušťka nanášení:  

≥ 1,3 mm pro vrstvu  
celková vrstva ≥ 2,6 mm    

Přestávka mezi jednotlivými 
vrstvami:  

nejméně 12 hodin  

Přestávka mezi poslední vrstvou 
a kladením dlaždic:  

nejméně 24 hodin,  
po úplném proschnutí   

Odolnost proti dešti:    

cca. po 6 hodinách  

Čisticí prostředky: 

v čerstvém stavu voda,  
po vytvrzení mechanicky  
 
 
 

Upozornění:  

Všechny uvedené časy se vztahují na 
teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlh-
kost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost 
vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší 
vlhkost vzduchu zpracovatelnost a 
průběh vytvrzení prodlužují.  
 
Při plánování a provádění izolačních 
prací je nutné postupovat dle platných 
norem, předpisů a technických po-
znatků. ČSN 73 0600, ČSN 73 0606, 
v SRN DIN 18195 a »Směrnice prová-
dění spřažených izolačních vrstev 
s keramickými obklady a dlažbami ve 
vnitřním a vnějším prostředí«.  
 
Při izolování v bazénech je nutné po-
stupovat dle technických předpisů 
25.04 »Plavecké a koupací nádrže 
z železobetonu«, a 25.05 »Sanace 
konstrukcí nádrží pro koupání« vyda-
ných Německou společností pro ba-
zény. Dále také směrnice ZDB »Kera-
mické obklady v bazénech – doporu-
čení pro plánování a provádění«. V 
případech, které se odchylují od normy 
DIN 18 195 a/ nebo směrnice, je žá-
doucí smluvní ujednání s investorem 
(SRN). 
 
Před dlouhodobým zatížením vodou 
(např. v nádržích na vodu, bazénech) 
je nutné započít s kladením keramiky 
nejdříve po uplynutí 7 dnů od dokon-
čení poslední vrstvy. Je žádoucí pře-
zkoušet úplnost proschnutí izolační 
vrstvy.   
 
Dbejte pokynů v technických listech 
všech dalších produktů, které jsou 
součástí systémových skladeb a mají 
souvislost s použitou hmotou 
BOTAMENT® MD 28. 
 
Bezpečnostní list je k dispozici na in-
ternetu, nebo jej zašleme na vyžádání.  
    
Je nutné zabránit působení vlhkosti 
z rubové strany izolační vrstvy, nebo 
negativního tlaku vody.  
 
Tento výrobek může být nastaven 
pouze přísadami uvedenými v tomto 
technickém listu.   
 
Pro dosažení optimálních výsledků 
doporučujeme provést zkoušku zpra-
cování ve specifických podmínkách 
přímo na dané stavbě.  
 
 

Spotřeba: 

cca. 1,6 kg/m2/mm   

Balení: 

35 kg – komplet   
25 kg vícevrstvý papírový pytel 
složka »A«  
10 kg plastové vědro 
složka »B«  

Skladování: 

V chladu, a suchu, chránit před mra-
zem. Skladovatelnost v originálně uza-
vřených obalech minimálně 12 měsíců.  
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