
Materiały budowlane
dla fachowców

Płyta budowlana BOTAMENT® BP 
aranżacja wnętrz - wskazówki techniczne 

Płyta budowlana BOTAMENT® BP



BOTAMENT® BP Płyta budowlana – lekka kategoria wagowa
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Krótszy czas budowy i postęp budowlany stawia coraz wyższe wy-
magania na placu budowy. Szczególnie rynek renowacji i remon-
tów wymaga systemowych produktów przeznaczonych dla
wykonawców okładzin i wnętrz, które można szybko i w prosty
sposób obrabiać.

Mamy takie rozwiązania. Systemowa płyta budowlana 
BOTAMENT® BP nadaje się doskonale do prac w obszarach tj.:
łazienka, prysznice, łaźnie, ale także może być wykorzystana do
wykonania ścianek działowych i jako płyta wyrównująca. Służy ona
bowiem jako nośne podłoże pod okładzinę ceramiczną lub też pod
dekoracyjne i szpachlowe masy wykończeniowe. Dzięki możliwości
kształtowania oraz różnorodnemu zastosowaniu w nowym bu-
downictwie i przy pracach remontowych płyta budowlana 
BOTAMENT® BP zyskała bardzo mocno na znaczeniu.

Niewątpliwą zaletą płyt budowlanych BOTAMENT® BP jest bardzo
łatwa obróbka, możliwość różnorodnego kształtowania,
oszczędność czasu podczas obróbki oraz właściwości termoizola-
cyjne.



Łaźnie
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Obecnie coraz więcej ludzi szuka spokoju i odprężeniu. Dlatego też
miejsca takie jak łaźnie zyskują stale na znaczeniu. Znaczna
większość hoteli i ośrodków wypoczynkowych specjalizuje się 
w łaźniach. Również wielu właścicieli prywatnych domów decyduje
się na budowę własnej małej łaźni.  

Płyta budowlana BOTAMENT® BP oferuje wszechstronne zastoso-
wanie elastycznych rozwiązań. Indywidualne życzenia klienta
mogą zostać łatwo i szybko spełnione, tak aby aranżacje pomieszc-
zenia tworzyły niepowtarzalną całość, zgodnie z wizją projektanta.

Dzięki  jednostronnym nacięciom 
w płycie otrzymują Państwo indywi-
dualną możliwość kształtowania fali 
i zaokrągleń.

Leżanki i ławki wykonane z płyty bu-
dowlaneBOTAMENT® BP charaktery-
zują się wysoką stabilnością.

Ścianki działowe lub kabiny pryszni-
cowe, indywidualnie ukształtowane,
nie są ograniczone rozmiarem.
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Krótki czas budowy oraz postęp budowlany są szczególnie ważnym
czynnikiem dla inwestorów. 
Przy zastosowaniu systemowych płyt budowlanych BOTAMENT® BP
posiadają Państwo możliwość wykonania w bardzo krótkim czasie
obudowy wanny, półek oraz stolika pod umywalkę. Także ściany
mogą zostać wyrównane przy ich użyciu. Płyta budowlana 
BOTAMENT® BPnadaje się doskonale do zastosowania w pomieszc-
zeniach wilgotnych ze względu na swoje wykończenie specjalną
warstwą nośną oraz jako podłoże pod okładzinę ceramiczną. 
„Nowa” grubość 12,5 mm stanowi uzupełnienie oferty płyt bu-
dowlanych BOTAMENT® BP. Zastępuje ona kłopotliwe w zastoso-
waniu płyty, gipsowo – kartonowe i gipsowo – włókninowe, 
w obszarach i pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci.

Meble łazienkowe

Płyta budowlana daje się prosto 
i szybko ciąć przy pomocy noża tapi-
cerskiego. Tak istnieje możliwość ich
elastycznego formowania i kształtowa-
nia według państwa osobistych upodo-
bań bezpośrednio na miejscu.

Regały, umywalki i wykończenie ścian
stanowi nośne podłoże pod okładzinę
ceramiczną i mozaikę.

Nawet w niewielkich pomieszczeniach
można, przy użyciu płyty budowlanej,
bezproblemowo wydzielić miejsce na
prysznic.
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Natryski posadzkowe bez brodzika mają tą ogromną zaletę, że po-
większają optycznie pomieszczenie. Z membraną prysznicową 
BOTAMENT® BP wykonają Państwo ekonomicznie i szybko gotowe,
uszczelnione i tamujące ciepło podłoże pod okładzinę ceramiczną.
Połączenia ze ścianą, przez zachodzące na siebie kolejno warstwy
uszczelnienia są proste i pewne. Tak wykonane podłoża, przykryte
okładziną ceramiczną , mają zastosowanie w pomieszczeniach użyt-
kowanych przez osoby niepełnosprawne i poruszające się na
wózkach. 

System ten oferuje możliwość dowolnego kształtowania wysokości
wykończonego podłoża, w zależności również od grubości użytych
płytek ceramicznych.

Natryski posadzkowe

Membranę należy na całej powierzchni
przykleić klejem do płytek.

Uszczelnienie ściany łączy się z uszczel-
nieniem podłogowym przy pomocy
specjalnie przygotowanego systemu
uszczelnień BOTAMENT® BP.

Tak przygotowane podłoże może na 
indywidualne życzenie zostać obłożone
mozaiką, kamieniem naturalnym lub
okładziną ceramiczną.
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Nierówne ściany i podłoża mogą Państwo, w zależności od wyma-
ganej wysokości, wyrównać przy pomocy płyty budowlanej 
BOTAMENT® BP. Mała waga powierzchniowa materiału jest
ogromną zaletą podczas prac remontowych, w przeciwieństwie do
tradycyjnych konstrukcji posadzkowych. Także podłoża mieszane
na ścianie mogą zostać wykonane z płyty budowlanej jako nośne
powierzchnie pod tynk i okładzinę ceramiczną. Elementy do wy-
konania narożników otrzymają Państwo gotowe do montażu, 
w różnych długościach.

Wyrównanie podłoża 

Płyta budowlana jest mocowana do
ściany i posadzki odpowiednim klejem,
który powinien maksymalnie wypełnić
przestrzeń pod płytą i po związaniu po-
siadać odporność na obciążenie mecha-
niczne.

Połączenia płyt należy przykryć siatką
do połączeń i zaszpachlować.

Dzięki odpowiednim systemom moco-
wania i elementom łączeniowym 
BOTAMENT® BP Płyty budowlane
posłużą Państwu w wielu pracach re-
montowych. 
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Akcesoria

BOTAMENT® Klips kątowy
Do mocowania elementów 
narożnikowych.

BOTAMENT® Łącznik do płyt
Do bezklejowego połączenia płyt
budowlanych.

BOTAMENT® Łącznik stołowy
Do wykonywania półek pod 
umywalki i regałów.

BOTAMENT® Kołek wbijany
Do mechanicznego zakotwienia 
w stabilnych podłożach.

BOTAMENT® Talerzyk montażowy
Do mocowaniu płyt przy użyciu
wkrętów.

BOTAMENT® Membrana uszczelni-
ająca i kompensująca naprężenia
Do wykonania uszczelnienia 
w łazienkach, kabinach prysznicowych 
i miejscach obciążonych wodą.

BOTAMENT® SB 78
Taśma uszczelniająca
Do wykonania uszczelnień 
narożników, przejść instalacyjnych 
i dylatacji.

BOTAMENT® BP Płyta budowlana
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego ze
specjalnym pokryciem 
o grubościach 4 / 6 / 10 / 12,5 / 20 / 30
/ 40 / 50 mm. Grubość 80 i 100 mm 
na specjalne zamówienie.

BOTAMENT® RK Obudowa rur
Przeznaczona do wykonywania 
obudowy pionów instalacyjnych.
Wymiary jak w programie.

BOTAMENT® Kołek wkręcany
Pomocny przy mocowaniu 
uchwytów do ręczników, 
haków itd.

Środek porotwórczy - - -

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła 
przy 10°C

DIN EN 12667 W/(m*K) 0,029

Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % 
ściśnięciu 

DIN EN 826 kPa 300

Moduł elastyczności DIN EN 826 kPa 10000-17000

Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN 1607 kPa 300

Moduł elastyczności DIN EN 1607 kPa 10000-17000

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej DIN EN 12086 kPa 80-250

Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej - mm/(m*K) 0,07

Wytrzymałość ogniowa DIN EN 13501-1 E

Temperatura stosowania - °C -50 bis +75

Techniczne właściwości rdzenia XPS*

www.labirinto.com.ua

*Przykład: Płyta grubości 20 mm



Siedziby BOTAMENT® Systembaustoffe

Biuro handlowe

Zak∏ady produkcyjne

Biuro handlowe
tel. (61) 286 45 20, -33
fax (61) 286 45 14

Biuro techniczne
tel. (61) 286 45 17
fax (61) 286 45 14

Dzia∏ marketingu
tel. (61) 286 45 11
fax (61) 286 45 14

ul. Pràdzyƒskiego 20
63-000 Âroda Wlkp.
 
info@botament.pl
marketing@botament.pl
www.botament.pl


