
M 44 NC POWER 
Spoľahlivo odpudzuje vodu a nečistoty vďaka 

unikátnej technológii Natural Clean Power

M 44 NC POWER     
Vodu a nečistoty odpudzujúca škárovacia hmota 

www.botament.com Stavebné hmoty profesionálov

NOVÁ TECHNOLÓGIA PRE

DLHOTRVAJÚCI EFEKT
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BOTAMENT® M 44 NC POWER je nová škárovacia hmota s výnimočnými vlastnosťami. Vďaka Natural 

Clean Power má špeciálny odpudivý účinok, čím zabraňuje vsakovaniu vody a nečistôt a výrazne tým 

znižuje riziko vzniku plesní. Okrem veľmi jemného, hodvábneho povrchu poskytuje BOTAMENT® M 44 

NC POWER široké možnosti využitia a množstvo farebných prevedení.

• NATURAL CLEAN POWER

• odpudzuje vodu a nečistoty – 

 vďaka veľmi nízkej nasiakavosti 

•  pre škáry do 5 mm

•  veľmi jemný, hodvábny povrch

•  spĺňa požiadavky CG 2 WA podľa 

 EN 13888

•  pre plochy s podlahovým 

 vykurovaním
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MIMORIADNE  

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Čisté škáry?
Je to jednoduché!
BOTAMENT® 
M 44 NC POWER!
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• NATURAL CLEAN POWER

• odpudzuje vodu a nečistoty – 

 vďaka veľmi nízkej nasiakavosti 

•  pre škáry do 5 mm

•  veľmi jemný, hodvábny povrch

•  spĺňa požiadavky CG 2 WA podľa 

 EN 13888

•  pre plochy s podlahovým 

 vykurovaním

Biela 

Farba č.: 10

UPOZORNENIE:  Odchýlky vyobrazených farebných odtieňov od škárovacej hmoty sú možné – v tejto súvislosti sa prosím informujte u výrobcu.
*Odtieň „transparent“ len ako sanitárny silikón S 5 SUPAX

Titánovo šedá 

Farba č.: 25

Oker 

Farba č.: 37

Pergamon  

Farba č.: 11

Antracit 

Farba č.: 26

Kakao 

Farba č.: 38

Strieborno šedá 

Farba č.: 16

Jazmín 

Farba č.: 29

Med 

Farba č.: 39

Svetlo šedá  

Farba č.: 19

Bambus 

Farba č.: 32

Melba 

Farba č.: 48

Cementovo šedá

Farba č.: 22

Bahama 

Farba č.: 33

Terracotta 

Farba č.: 58

Manhattan 

Farba č.: 23

Karamel 

Farba č.: 34

Čierna 

Farba č.: 90

Šedá 

Farba č.: 24

Terra hnedá

Farba č.: 36

Transparent

Farba č.: 01
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MC - Bauchemie, spol. s r.o.,

div. BOTAMENT® Systembaustoffe

Diaľničná cesta 18, 903 01 Senec

Tel. 02/444 421 95, Fax: 02/444 413 48

www.botament.sk

info@botament.sk

Materiálová základňa cementy s minerálnym plnivom, 
pigmenty a prísady

Farebné odtiene Biela Pergamon
Strieborno šedá Svetlo šedá 
Cementovo šedá  Manhattan 
Šedá  Titánovo šedá 
Antracit  Jazmín 
Bambus  Bahama 
Karamel  Terra hnedá 
Oker  Kakao 
Med  Melba 
Terracotta  Čierna 

Balenie 5 kg

Pomer miešania (všetky odtiene) cca 30 % (1,5 l vody /5 kg)

Použitie • keramické obklady a dlažby
• gres   
• keramická mozaika

Doba spracovateľnosti cca 60 minút

Doba zrenia 3 minúty

Pochôdznosť po cca 24 hodinách

Plná záťaž po cca 7 dňoch

Skladovanie V chlade a suchu. V originálne 
uzatvorených obaloch minimálne 
18 mesiacov.

Teplota vzduchu a podkladu pri 
spracovaní

+5°C až +30°C

Spracovanie:

•   odstrániť zo škár lepidlo, separačné prostriedky 
a nečistoty

• rozmiešať pomocou nízkootáčkového 
miešadla v čistej studenej vode, až vznikne 
homogénna hmota s rovnomerným 
zafarbením

• po uplynutí doby zrenia znovu krátko 
premiešať

• škárovať pomocou gumenej stierky 
• omývanie povrchu mierne vlhkou hubou 

(vodu priebežne obmieňať za čistú)

Uvádzané údaje boli vypracované na základe našich dlhoročných 
skúseností a nášho najlepšieho vedomia, sú však nezáväzné. Vždy je 
nutné zohľadniť podmienky v danom stavebnom objekte, účel použitia 
a špecifické lokálne zaťaženie. Za týchto predpokladov ručíme za 
správnosť údajov v rámci našich obchodných podmienok. Odporúčania 
našich spolupracovníkov, ktoré sa odlišujú od údajov nášho prospektu 
sú pre nás záväzné, len ak boli písomne potvrdené. Pre dosiahnutie op-
timálnych výsledkov odporúčame vždy previesť skúšku spracovania v 
špecifických podmienkach priamo na danej stavbe. V každom prípade 
je nutné dodržiavať všeobecne známe pravidlá, technologické postupy 
a najnovšie poznatky.

Váš predajca výrobkov  BOTAMENT® 

   odstrániť zo škár lepidlo, separačné prostriedky 

S 5 SUPAX®

SANITÁRNY SILIKÓN

Viac informácií o 
M 44 NC Power


