
 
Tynk renowacyjny  

BOTAMENT
®
 

MS 20 
 

 

� do wilgotnych oraz zasolonych mu-
rów 

 
� tynk renowacyjny sprawdzony według 

wytycznych WTA 
 
� obróbka pacą filcową lub stalową 
 
� moŜliwość nanoszenia metodą natry-

skową 
 
� gładka powierzchnia 
 
� wysoka wydajność 
 
 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® MS 20 jest gotową za-
prawą tynkarską do nakładania na za-
wilgoconych oraz zasolonych podło-
Ŝach wewnątrz lub na zewnątrz bu-
dynków. BOTAMENT® MS 20 nadaje 
się do renowacji uszkodzonych ścian 
piwnic oraz części cokołowych budyn-
ków, szczególnie w połączeniu z iniek-
cyjną izolacją poziomą BOTAMENT® 
MS 10. BOTAMENT® MS 20 nie sta-
nowi tynku izolującego, ale wspomaga 
wysychanie muru oraz zapobiega po-
wstawaniu wykwitów soli na po-
wierzchni (zgodne z wytycznymi wy-
konywania prac hydroizolacyjnych). 
BOTAMENT® MS 20 jest tynkiem o 
bardzo wysokim stopniu paroprze-
puszczalności i niewielkiej tendencji 
podciągania kapilarnego. Dzięki temu 
zachowana jest równowaga pomiędzy 
wilgotnością muru i stykającego się z 
nim powietrza. Dzięki wysokiej poro-
watości tynk BOTAMENT® MS 20 mo-
Ŝe magazynować krystalizującą się sól 
i zapobiega tworzeniu się wykwitów na 
powierzchni ściany. 
 
Przygotowanie podło Ŝa: 
 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemar-
znięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego 
tłuszcze, stare powłoki malarskie, bi-
tumy, mleczko cementowe, środki an-
tyadhezyjnie inne luźne części znajdu-
jące się na nim. 
 
Istniejący tynk naleŜy usunąć do po-
ziomu co najmniej 80 cm powyŜej wi-
docznej granicy zawilgocenia. Uszko-
dzone spoiny w murze naleŜy usunąć 
na głębokość co najmniej 2 cm. 
 
Uszkodzone części muru naleŜy wy-
mienić, a całą powierzchnie oczyścić 
mechanicznie. Suche i silnie chłonne 
podłoŜa naleŜy, przed przystąpieniem 
do dalszego etapu prac, zwilŜyć wodą. 
  
Na tak przygotowane i oczyszczone 
podłoŜe naleŜy nanieść tzw. obrzutkę 
wykonaną z 3 części wagowych BO-
TAMENT®

 MS 20, 1 części wagowej 
cementu CEM I klasy 32,5R oraz 
1,4 części wagowej wody. Obrzutką 
naleŜy pokryć około 50-70% po-
wierzchni (nie naleŜy nakładać cało-
powierzchniowo) warstwą nie grubszą 
niŜ 5 mm.  

Obróbka: 
 
Zawartość opakowania naleŜy wsypać 
do 4,0-4,5 l czystej wody i mieszać aŜ 
do uzyskania masy tynkarskiej bez 
grudek, o jednorodnej konsystencji. Do 
przygotowania świeŜej zaprawy moŜna 
uŜyć betoniarki przeciwbieŜnej lub 
wiertarki z mieszadłem. Czas miesza-
nia wynosi od 3 do 5 minut. Po czasie 
dojrzewania wynoszącym 1-2 minuty 
naleŜy materiał jeszcze raz krótko za-
mieszać. Czas obróbki wynosi około 
30 minut. StęŜony materiał nie moŜe 
być ponownie mieszany i obrabiany, 
gdyŜ nie osiągnie końcowych parame-
trów. 
 
Przy nakładaniu maszynowym BOTA-
MENT®

 MS 20 naleŜy uŜyć odpowied-
niego agregatu tynkarskiego, wyposa-
Ŝonego w mieszalnik. Materiał nanosi 
się Przy uŜyciu kielni lub teŜ agregatu 
tynkarskiego. 
Naniesioną warstwę naleŜy wyrównać 
aluminiową łatą. Powierzchnia powin-
na być szorstka jeŜeli ma być wykona-
na kolejna warstwa tynku renowacyj-
nego, w przeciwnym wypadku naleŜy 
warstwę wygładzić. Warstwa nakłada-
nego w jednym cyklu tynku renowacyj-
nego nie powinna być cieńsza niŜ 
10 mm i nie grubsza niŜ 20 mm. Mię-
dzy nakładaniem kolejnych warstw na-
leŜy zachować odstęp około 10 dni. 
Naniesiony tynk naleŜy w odpowiedni 
sposób chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem. NaleŜy unikać bezpo-
średniego oddziaływania promienio-
wania słonecznego oraz przeciągów. 
NaleŜy przestrzegać reguł jak w przy-
padku nakładania tynków mineralnych. 
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BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE 
63-000 Środa Wlkp. · ul. Prądzyńskiego 20 
Tel. 061/286-45-20,-33 · Fax 061/286-45-14 
www.botament.pl · info@botament.pl 

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Trzeba je do-
stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zasto-
sowań naleŜy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyŜszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaŜy i dostawy. Zalecenia na-
szych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie 
06/2011-PL-003. Po ukazaniu się nowego wydania powyŜsze staje się nieaktualne. 

Baza materiałowa : 
sucha zaprawa mineralna 
 
Gęsto ść świeŜej zaprawy:  
ok. 1,2 kg/dm3 
 
Zawarto ść porów powietrznych 
w świeŜym tynku: 
> 25% objętościowo 
 
Zawarto ść porów powietrznych 
w zwi ązanym tynku:  
> 40% objętościowo 
 
Podci ąganie kapilarne:  
W24 > 0,3 kg/m2 
 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
w stosunku do pary wodnej:  
mH2O < 12 
 
Stosunek wytrzymało ści na ściskanie 
do wytrzymało ści na zginanie:  
ok. 2 
 
Optymalna ilo ść wody:  
22% 
 
Czas obróbki: 
ok. 30 min 
 
Temperatura obróbki:  
od +5°C do +30°C 
 

Wskazówki: 
 
Wszystkie wymienione parametry od-
noszą się do temperatury +23°C i 50% 
względnej wilgotności powietrza. WyŜ-
sza temperatura i niŜsza wilgotność 
powietrza przyspieszają, a niŜsza 
temperatura i wyŜsza wilgotność po-
wietrza opóźniają przebieg wiązania 
i twardnienia. 
 
NaleŜy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z BOTAMENT® MS 20 
 
Kartę bezpieczeństwa otrzymają Pań-
stwo na Ŝyczenie. 
 
Produkt naleŜy stosować wyłącznie 
z dodatkami wymienionymi w karcie 
technicznej. 
 
W celu osiągnięcia optymalnych pa-
rametrów technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie próby 
w specyficznych warunkach budowy. 

ZuŜycie: 
 
ok. 10 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 
 
Opakowanie: 
 
20 kg - worek papierowy 
 
Przechowywanie: 
 
w suchym i chłodnym miejscu 
 
Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 
12 miesięcy. 
 


