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  Botament AE 
    Membrană izolatoare şi de decuplare 
 

Proprietăţile produsului 

 Elastic  

 Pentru zone umede, terase şi balcoane   

 Extrem de rezistent la rupere  

 Aplicare rapidă și simplă   

 Rezistență foarte ridicată la îmbătrânire   

 Rezistență foarte ridicată la substanțele chimice 
 
 

Aria de aplicare 

    Izolarea: 

 Betonului, betonului ușor și a betonului poros   

 Zidăriei cu rosturi pline   

 Şapelor de ciment și de sulfat de calciu  

 Tencuielilor din categoriile CS II, CS III și CS IV (rezistență la compresiune ≥ 2,5 N/mm²)  

 A straturilor vechi de plăci de gresie sau de faianță  

 BOTAMENT BP Plăci de construcție   

 Plăci din fibrociment    

 Plăci din gips-carton   

 Plăci de ipsos  

 Șape din asfalt turnat (IC 10)  

 Șape de magneziu  
 
 

 Mod de aplicare 

Pregătirea substratului 

Stratul suport trebuie să fie uscat, curat şi neȋngheţat, 

stabil, fără grăsimi, agenţi de separare şi particule 

instabile, fără decalaj de ȋnălţime, vertical şi aliniat la 

acelaşi nivel.  

În plus, trebuie să se țină cont de:  

 Umplerea fisurilor din suprafața suport cu rășină 

adezivă       BOTAMENT A 60 sau  BOTAMENT R 70 

 egalizarea suprafețelor suport neregulate   

 în prealabil, aplicarea pe suprafețele poroase sau cu             

cavitati a unui adeziv flexibil (de exemplu  BOTAMENT       

M 21 Classic sau BOTAMENT M 10 Speed)  

 grunduirea suprafețelor suport absorbante cu                        

BOTAMENT D 11 grund de profunzime.   

 plăcile ceramice vechi trebuie prevăzute cu punte de             

aderență (în interior BOTAMENT D 15, în exterior                

șpăcluială din BOTAMENT MD 1, BOTAMENT M 21      

Classic sau BOTAMENT M 10 Speed)  

Aplicarea Botament AE 

 se taie în funcție de dimensiunile dorite cu ajutorul unui 

cutter sau al unei foarfeci   

 se aplică adezivul flexibil BOTAMENT M 21 Classic sau      

adezivul flexibil cu priză rapidă BOTAMENT M 10                

Speed pe suprafața suport pregătită cu gletiera zimţată  

  de 4 sau 6 mm 

 se aplica membrana izolatoare şi de decuplare                        
BOTAMENT AE în intervalul de acționare a adezivului 
(suprapunere cel puțin 5 cm)  

 se presează prin apăsare membrana izolatoare și de                
decuplare BOTAMENT AE   cu ajutorul unui valț de 
cauciuc sau a unei driște    

 a se evita bulele de aer și rosturile în cruce   

 adezivul trebuie lăsat să se usuce  
Rosturile, colțurile interioare și exterioare, precum și 
străpungerile se lipesc cu bandă de etanșare  BOTAMENT 
SB 78 și cu piesele fasonate potrivite. În principiu, rosturile 
de dilatație trebuie preluate din suprafața suport.    
Sfaturi importante 

Aplicarea membranei izolatoare și de decuplare 
BOTAMENT AE cu adezivi pentru plăcile ceramice 
BOTAMENT M 21 Classic și BOTAMENT M 10 Speed a 
fost testată în sistem.  

În principiu, straturile de nivelare trebuie realizate sub 
membrana izolatoare și de decuplare BOTAMENT AE.  

După aplicare și până la întărirea patului de adeziv, 
membrana izolatoare și de decuplare BOTAMENT AE 
trebuie protejată împotriva umezelii, a expunerii directe 
la soare precum și împotriva oscilațiilor mari de 
temperatură.  În cazul aplicării membranei izolatoare și 
de decuplare BOTAMENT AE în exterior, pentru evitarea 
formării de bule de aer, recomandăm utilizarea sub 
bandă a adezivului nostru cu priză rapidă BOTAMENT 
M 10 Speed.  
Pentru informaţii suplimentare, consultati site-ul nostru: 
www.botament.com. 
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Date tehnice pentru Botament AE 

Caracteristici Unitate Valoare      Indicații 

Grosime mm 0,7  

Lăţime membrană   m   1,0 

Greutate suprafaţă g/m2 295  

Rezistenţă la temperatură                                    de la - 30 la + 90°C  

Comportarea la foc 

-Clasă materiale de construcţii 

potrivit DIN 4102-1 

-Clasă materiale de construcţii 

potrivit EN 13501-1 

 
 B2 
 
 E 

 

 

 
 

Caracteristicile produsului Botament AE 

Baza materialului polietilenă, laminată 

Culoare albastru deschis 

Ambalare Rolă de 10 m (25 cutii=250 m2/Pal.) Rolă de 30 m (16 cutii=480 m2/Pal.) 

Agent de curăţare                      Apă 

Depozitare                                 A se păstra ȋn spaţii reci şi uscate 

Eliminarea deșeurilor Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luați ȋn considerare 
 

 

*Informațiile furnizate cu privire la proprietăţile produsului sunt rezultatul testelor de laborator și pot varia în 
practică. Utilizarea adecvată trebuie să fie determinată strict pe baza testelor efectuate ȋn condițiile specifice. 

 
   Pentru mai multe informaţii accesaţi  https://botament.com/ro/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile 
nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești  de 
care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare- 
livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă 
scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 
 
Ediția 11/20. *În aceasta fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se 
emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă. 
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