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Kto potrebuje viac
ako 3 škárovacie

hmoty? 
Multifunkčnosť bola vždy úspešnou stratégiou

firmy BOTAMENT®. Zavedením produktov

MULTILIGHT® a MULTISTONE® začala éra mul-

tifunkčných výrobkov. Logickým pokračova-

ním tejto myšlienky je nový koncept

škárovacích hmôt.    

Ponuku našich osvedčených škárova-

cích hmôt Multifuge ideálne dopĺňa

novo vyvinutá MULTIFUGE® Fine

Speed. Všestrannosť použiteľnosti zos-

táva samozrejme zachovaná a naviac je

rozšírená o špeciálnu oblasť použitia. 

Každá z našich 3 škárovacích hmôt dis-

ponuje svojimi jedinečnými vlast-

nosťami a vynikajúcim spracovaním pre

konkrétne druhy dlaždíc a prírodných

kameňov.   

MULTIFUGE® BASE, MULTIFUGE® FINE,

MULTIFUGE® FINE SpEEd – 

Neporaziteľné trio pre každú situáciu!  

Pošlite mi prosím ďalšie informácie 
o výrobkoch firmy BOTAMENT®

Systembaustoffe. 

Produkty sú zaujímavé. Naplánujte si
prosím so mnou termín stretnutia.  

Nová koncepcia škárovacích 

hmôt BOTAMENT®

Škárovacie hmoty – 
všestranné použitie 



Odchýlky od vyobrazených farieb sú možné.
Údaje o dostupných baleniach nájdete v aktuálnom výrobnom programe.

prE VIAc INFOrMÁcIíVyUžITE FOrMULÁr NAZAdNEj STrANE! 

Naše nové škárovacie hmoty vyhovejú 
na stavbe takmer každej požiadavke.  
Brilantné farby a cielená, multifunkčná použiteľnosť: BOTAMENT® zlučuje oboje.  

nízke emisie       
3 Multifuge 

- všestranné použitie -     

rýchlo pochôdzne &
zaťažiteľné 

multifunkčné 

skvele umývateľné   

s brilantnou farebnosťou 

*Zvýšená odolnosť voči domácim čistiacim prostriedkom sa vzťahuje k porovnaniu so štandardnými 
škárovacími hmotami BOTAMENT®. 

Nová koncepcia škárovacích hmôt BOTAMENT®

Škárovacie hmoty – 
všestranné použitie 

Vhodná najmä pre pórovinové a hutné 
dlaždice 
MULTIFUGE® Fine 
Multifunkčná škárovacia hmota

• pre šírku škár do 7 mm
• flexibilná – pre plochy s podlahovým vykurovaním
• jemný, hladký povrch škáry 
• odpudzuje vodu a nečistoty
• vysoká priľnavosť k hranám dlaždíc v úzkych škárach
• excelentne umývateľná 
• zvýšená odolnosť voči domácim* čistiacim 

prostriedkom
• vysoká ochrana proti tvorbe plesní 
• pre interiéry a exteriéry

Vhodná najmä pre gresové a hutné dlaždice, 
prírodné kamene & sklenené mozaiky 
MULTIFUGE® Fine SpEEd 
Multifunkčná škárovacia hmota

• pre šírku škár do 10 mm
• flexibilná – pre plochy s podlahovým vykurovaním
• jemný, hladký povrch škáry 
• odpudzuje vodu a nečistoty
• rýchla počiatočná pevnosť a vysoká výdatnosť
• excelentne umývateľná 
• zvýšená odolnosť voči domácim* čistiacim 

prostriedkom
• vysoká ochrana proti tvorbe plesní 
• pre interiéry a exteriéry 

Vhodná najmä pre gresové a hutné dlaždice 
aj prírodné kamene 
MULTIFUGE® Base
Multifunkčná škárovacia hmota

• pre šírku škár 3 – 30 mm
• flexibilná – pre plochy s podlahovým vykurovaním
• riedka konzistencia  
• pre terasy a balkóny
• vysoká odolnosť voči parnému čisteniu a oderu
• excelentne umývateľná 
• zvýšená odolnosť voči domácim* čistiacim 

prostriedkom
• vysoká ochrana proti tvorbe plesní 
• pre interiéry a exteriéry 

Číslo Farba

do 10 mm, gresové a
hutné dlaždice, 

prírodné kamene &
sklenené mozaiky

do 7 mm, pórovinové 
a hutné dlaždice

3 – 30 mm, gresové a
hutné dlaždice, 
prírodné kamene 

Silikón pre prírodné 
kameneSanitárny silikón 

transparentná 

biela  

pergamon   

pieskovo šedá 

strieborno šedá 

manhattan  

šedá  

titánovo šedá 

antracit 

bahama  

kakao

BOTAMENT®

S 3 SUPAX
Silikón pre prírodné 
kamene

BOTAMENT®

S 5 SUPAX
Sanitárny silikón 


