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BOTAMENT® RD 2 The Green 1 
szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna 

 
BOTAMENT RD 2 The Green 1 jest szybkowiążącą, nie 
zawierającą bitumów zaprawą uszczelniającą służącą do 
izolacji stykających się z gruntem części budowli, zarówno 
w nowym budownictwie jak i w przypadku renowacji starych 
izolacji. 
 
Właściwo ści 
 
� szybki postęp prac izolacyjnych 
� nie wymaga gruntowania 
� wysoka elastyczność, mostkowanie rys 
� odporna na tzw. negatywne ciśnienie wody 
 (w fazie budowy) 
� wysoka odporność na promieniowanie UV, mróz oraz 
 procesy starzenia 
� optyczna kontrola procesu schnięcia 
� możliwość pokrywania powłokami malarskimi oraz   
       zaprawą tynkarską 
� sprawdzona jako mineralna masa szlamowa   
       do izolacji budowli  
� w zastosowaniu jako izolacja w klasach obciążeniowych   
       według DIN18195, część 4, 5 i 6 (proszę zwrócić uwagę   
       na „istotne wskazówki”) 
� nie zawiera rozpuszczalników  według TRGS 610 
� sprawdzone według  DIBT- Merkblatt „Wpływ materiałów   
       budowlanych na gleby i wody gruntowe” 
� sprawdzona według DIBT do uszczelniania zbiorników na    
       gnojowicę oraz kiszonkę 
� spełnia badania ISO 11665 szczelność radonu 
� spełnia wymogi DIN EN 14891 
 
Obszar zastosowania 
 
� izolacja ścian piwnic, płyt i ław fundamentowych, 
  balkonów i tarasów 
� renowacja izolacji budynku oraz starych pokryć dachowych 
� uszczelnianie spoin pionowych oraz szczelin roboczych 
 w betonie wodo-nieprzepuszczalnym 
� izolacja pozioma, podposadzkowa 
� izolacja pozioma ścian 
� izolacja obszarów obciążonych wodą w ogrodach 
 (GaLaBau) 
� izolacja zbiorników na wodę 
� mocowanie płyt ochronnych i izolacyjnych 
 
 
Podło ża 
 
� podłoża mineralne 
� stare, nośne izolacje bitumiczne 
� typowe dla budownictwa tworzywa sztuczne 
 (rury / przewody) 
� podłoża metalowe (stal, brąz) 
 
Przygotowanie podło ża 
 
Podłoże musi być: 
� suche do matowo wilgotnego, czyste i nieprzemarznięte 
� nośne 
� oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich mleczka   
       cementowego, środków antyadhezyjnych innych   
       luźnych części 
� wystające izolacje poziome należy odpowiednio przyciąć 
 
Na wymienionych poni żej podło żach (w zale żności od ich 
właściwo ści) przed nało żeniem pierwszej warstwy izolacji 
należy wykona ć całopowierzchniowe szpachlowanie 
wypełniaj ące (tzw. szpachlowanie drapane): 
 

� beton, tynk oraz ściany murowane 
 
 
 

 
� powierzchnie profilowane oraz wielko powierzchniowe 
 ubytki – w takim wypadku do BOTAMENT RD 2 The 
 Green 1 należy dodać 30% (wagowo) suszonego piasku 
 kwarcowego o uziarnieniu 0,5-1,2 mm 
� stare powłoki izolacyjne 
 
Podłoża mineralne przed wykonaniem szpachlowania wypeł-
niającego należy gruntownie zwilżyć. 
 
Ponadto nale ży zwróci ć uwag ę, aby: 
 
� elementy z PVC, stali oraz mosiądzu gruntownie 
 oczyścić, odtłuścić oraz zeszlifować; 
� podłoża o niewielkiej wytrzymałości wzmocnić przy 
 zastosowaniu BOTAMENT D 12 
� ubytki oraz wolne spoiny należy wypełnić: 
 ubytki < 5 mm → BOTAMENT RD 2 The Green 1 
 ubytki ≥ 5 mm → BOTAMENT M 36 Speed 
 
Dane techniczne 
 

Baza materiałowa dyspersja tworzyw sztucz-
nych, cement, dodatki 

  
Kolor zielony 
Opakowanie Opakowanie 8 kg 

4 kg: komp. płynny (A) 
4 kg: komp. proszkowy (B) 

 
Opakowanie 20 kg 

10 kg: komp. płynny (A) 
10 kg: komp. proszkowy (B) 

Paletowanie 33 x 8 kg 
12 x 20 kg 

Przechowywanie w suchym i chłodnym miej-
scu, chronić przed mrozem 
12 miesięcy w oryginalnie 

zamkniętych opakowaniach 
Gęstość ~ 1,18 kg/dm³ 
Współczynnik Sd 
sucha warstwa: 2,0 mm 
 2,5 mm 

 
~ 40 m 
~ 50 m 

Wytrzymałość 
na ściskanie 3 N/mm² 

Proporcje mieszania 1 : 1 
Czas obróbki ~ 45 minut 
Maksymalna grubość 
nanoszenia  
(w stanie mokrym) 

20 mm 

Odporność na deszcz po ~ 3 h 
Mocowanie płyt ochron-
nych i izolacyjnych 

po ~ 4 h 

Obciążenie mechaniczne po ~ 24 h 
Konsystencja 
(nanoszenie) 

szpachlowanie, malowanie, 
metoda natryskowa 

  
Temperatura obróbki 
oraz podłoża od +5°C do +30°C 

  
Środki do czyszczenia   
materiał w stanie świe-
żym woda 

po związaniu mechanicznie 
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Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatu-
ry +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa 
temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, 
a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźnia-
ją proces wysychania. 
 
Obróbka 
 
� Komponent B należy dodać do komponentu A i mieszać 
 wolnoobrotowym mieszadłem przez min. 2 minuty 
� Stężony materiał nie może być ponownie mieszany 
 i obrabiany  
 
BOTAMENT RD 2 The Green 1 nanosi się w minimum 
dwóch warstwach pędzlem, pacą lub metodą natryskową.  
W przypadku izolacji przeciwwilgociowej drugą warstwę 
można nanosić metodą „świeże na świeże“; w przypadku 
izolacji wodochronnej, zanim przystąpi się do nakładania 
drugiej warstwy, poprzednia musi być na tyle wyschnięta, aby 
nie uszkodzić jej przy nakładaniu kolejnej. Wtapianie siatki z 
włókna szklanego w przypadku BOTAMENT RD 2 The 
Green 1 nie jest wymagane. 
W celu uszczelniania szczelin i spoin dylatacyjnych, narożni-
ków, przejść instalacyjnych oraz odpływów posadzkowych w 
pierwszą warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą 
BOTAMENT® SB 78. Taśmę należy przeszpachlować pod-
czas wykonywania drugiej warstwy izolacji. Miejsca te należy 
dodatkowo wygładzić przy użyciu pędzla. 
Proces schnięcia BOTAMENT RD 2 The Green 1 można 
uznać za zakończony, gdy kolor materiału w stanie świeżym 
(jasnozielony) zmieni się w ciemnozielony. Dodatkowo, 
w celu kontroli procesu schnięcia, zalecamy wykonanie próbki 
referencyjnej, którą należy umieścić na dnie wykopu. 
 
Należy przestrzegać proporcji mieszania. Przy pierwszym 
stosowaniu BOTAMENT RD 2 The Green 1 metodą natry-
skową zalecamy kontakt z technikiem zastosowań. 
 
Informacje dotyczące zastosowania BOTAMENT RD 2 The 
Green 1  jako izolacje zbiorników na gnojownice oraz kiszonki 
proszę pobrać na stronie www.botament.pl. 
 
 
Izolacja spoin pionowych oraz szczelin dylatacyjnyc h 
w elementach z betonu zabezpieczonego przed przenik a-
niem wody (beton wodo-nieprzepuszczalny) 
 
W takim wypadku BOTAMENT® RD 2 The Green 1 nakłada 
się na łącznej szerokości ≥ 30 cm (≥ 15 cm po obu stronach 
spoiny) w minimum dwóch warstwach, wtapiając osiowo 
siatkę z włókna szklanego. (siatkę z włókna szklanego BO-
TAMENT GS 98 wtopić w  pierwszą warstwę izolacji ). 
 
 

 
Istotne wskazówki 
 
Podczas wykonywania izolacji przyziemnych części budyn-
ków należy przestrzegać stosownych wytycznych, np. wy-
tycznych ITB 408/2010: Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych – część C: Zabezpieczenia 
i izolacje – zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochron-
ne części podziemnych budynków. 
 
BOTAMENT® RD 2 The Green 1 nie należy obrabiać przy 
bezpośrednim silnym obciążeniu promieniowaniem słonecz-
nym izolowanej powierzchni. 
 
W przypadku przerw roboczych grubość warstwy BOTA-
MENT RD 2 The Green 1 należy zmniejszyć stopniowo do 
zera. Po wznowieniu prac cieńsza warstwa musi być pokryta 
nową warstwą izolacji. Pracy nie należy przerywać przy 
izolacji krawędzi i narożników. 
 
Do zasypywania wykopu można przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu BOTAMENT® RD 2 The Green 1. 
Do ochrony izolacji zalecamy zastosowanie płyty ochronnej 
i drenażowej BOTAMENT® DS 993. 
 
BOTAMENT® RD 2 The Green 1 nie należy nanosić bezpo-
średnio na elementy ze stali nieżelaznej.  
 
 
BOTAMENT® RD 2 The Green 1 można stosować  jako 
izolację podpłytkową z wszystkimi klejami BOTAMENT® 

zgodnie z DIN EN 14891. Aby uzyskać długotrwałą ochronę 
przeciw tzw. negatywnemu ciśnieniu wody należy zastosować 
zaprawę uszczelniającą BOTAMENT® M 34 lub BOTAMENT® 
MS 30. 
 
Karta bezpieczeństwa produktu dostępna jest na stronie 
internetowej www.botament.com . 
 
 
 
 
 
Uwaga:  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświad-
czeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. 
Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, 
w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach 
naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze 
strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest 
wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy 
stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1602. Po 
ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne 
zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej 
www.botament.com. 
 
BOTAMENT® Systembaustoffe  • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • 
www.botament.com 
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Zużycie 
 

 
*w zależności od porowatości podłoża 
 

 

Zastosowanie Zu życie 

(kg/m²) 
≙ grubo ść w stanie mo-

krym (mm) 
≙ grubo ść w stanie suchym 

(mm) 

Szpachlowanie drapane 0,5- 1,2* - - 

Izolacja budowli przeciw wilgocio-
wej i wodzie niespiętrzającej się 

2,7 2,3 2,0 

Izolacja budowli przy wodzie spię-
trzającej i wywierającej ciśnienie  

3,3 2,8 2,5 

Klej do mocowanie płyt ochronnych 
i izolacyjnych 

1,2 - - 

Izolacja zbiorników na gnojowice i 
kiszonki  

3,3 2,8 2,5 

Uszczelnianie spoin pionowych 
oraz szczelin roboczych w betonie 
wodo nieprzepuszczalnym 

4,0 3,3 3,0 

Izolacja podpłytowa według 

EN 14891 

2,7 2,3 2,0 

 
 


