Botament RD 1 Universal
®

&elosvetovo prvá Mednozloåková univerzálna reaktívna izolácia

Vysk~šaMte absol~tnu novinku na trhu. BO7$0(17® 5'  8niversal Me celosvetovo prvá
univerzálna reaktívna hydroizolácia ktorá sa skladá z MedineM zloåky. ,novácia spoĚíva v
detailoch vĜaka MednozloåkoveM recept~re nie Me potrebnp miešanie tohto produktu.
1a stavbe nepotrebuMete elektrinu ušetríte veŊa Ěasu a m{åete rovno izolovaū.
Od suterpnu a izolácie pod potery cez ¿[áciu ochrannêch a izolaĚnêch dosiek
m{åe 5'  8niversal vyuåiū v mnohêch oblastiach proIesionál aM šikovnê kutil.

ABSOLÚTNA
SVETOVÁ NOVINKA
Vytvrdzovanie v priebehu 24 hodín.

Optická kontrola preschnutia.

Bez potreby prívodu elektriny – odpadá
miešanie.

-ednozloåková recept~ra umoåŒuMe postupnp
spracovanie materiálu.

Bez vêstraånêch symbolov – neobsahuMe
cement rozp~šūadlá ani bit~meny.

5ozmanitp moånosti pouåitia na stavenisku.

Všetky obvyklp sp{soby aplikácie s~
moånp – nanášanie štetcom valĚekom
stierkovanie aM striekanie.

Univerzálny produkt pre
domácich maMstrov
3reĚo to neurobiū svoMpomocne" 3re sebavedomých kutilov Me Botament
5'  8niversal ideálny izolaĚný systpm. 'robnp opravy ale aM vlĚšie
proMekty na vlastnom dome Ěi záhrade zrealizuMete podŊa svoMich
predstáv Mednoducho a rýchlo.

1. oprava napoMení
na komín
2. utesnenie strešných
šindŊov
3. opravy strešných
odkvapov

4. drobnp kutilskp práce
5. izolácie záhradných
Mazierok
. izolácie Iontán
7. opravy strešných lepeniek
« a mnoho Ĝalšieho

3roIesionálna všestranná
a skutoĚne spoŊahlivá
3re proIesionálov naozaM štedrá nádielka výrobok Botament 5' 
8niversal Me pouåiteŊný takmer pre všetky hydroizolaĚnp a sanaĚnp
prípady. VĜaka rýchlemu vytvrdzovaniu Me reaktívna izolaĚná hmota
nielen eIektívna ale s~Ěasne sa svoMim špeciálnym zloåením postará
o spoŊahlivp preschnutie. 3roste univerzálny talent.

Izolácia novostavieb

VĜaka MedineĚnpmu zloåeniu sa
dá Botament RD 1 Universal
aplikovaū takmer na všetky
podklady štetcom valĚekom
stierkou aM striekaním.

Izolácia soklov

Izolácia balkónov a terás

VĜaka dobreM priŊnavosti Me
Botament RD 1 Universal
perIektná pre izolovanie oblasti
soklov ktorp spoŊahlivo chráni
pred odstrekuM~cou vodou.

Reaktívna izolaĚná hmota
Botament RD 1 Universal pom{åe
proti vzlínaM~ceM vlhkosti aM ako
ochrana pred p{sobením vody vo
vonkaMšom prostredí.

Výstavba záhrad

Aplikácia striekaním

Sanácia

Drobnp opravy aM vlĚšie renovácie sa
daM~ hmotou Botament RD 1 Universal
uskutoĚniū v rekordnom Ěase – napr. na
starých asIaltových podkladoch apod.

Výrobkom neobsahuM~cim roz
p~šūadlá ani bit~meny Me moånp
eIektívne prevádzaū izolácie
pl{ch v záhradách a vonkaMších
priestoroch.

0imoriadne materiálovp
vlastnosti reaktívneM stierky
umoåŒuM~ naviac aM vynikaM~ce
stroMnp spracovanie.
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