
Vytvrdzovanie v priebehu 24 hodín. 

Optická kontrola preschnutia.

Bez potreby prívodu elektriny – odpadá 
miešanie.

Jednozložková receptúra umožňuje postupné 
spracovanie materiálu. 

Bez výstražných symbolov – neobsahuje 
cement, rozpúšťadlá ani bitúmeny. 

Rozmanité možnosti použitia na stavenisku. 

Všetky obvyklé spôsoby aplikácie sú 
možné – nanášanie štetcom, valčekom, 
stierkovanie aj striekanie.  

Vyskúšajte absolútnu novinku na trhu. BOTAMENT® RD 1 Universal je celosvetovo prvá 
univerzálna reaktívna hydroizolácia, ktorá sa skladá z jedinej zložky. Inovácia spočíva v 
detailoch: vďaka jednozložkovej receptúre nie je potrebné miešanie tohto produktu. 

Na stavbe nepotrebujete elektrinu, ušetríte veľa času a môžete rovno izolovať. 
Od suterénu a izolácie pod potery cez fi xáciu ochranných a izolačných dosiek 
môže RD 1 Universal využiť v mnohých oblastiach profesionál aj šikovný kutil. 

Botament® RD 1 Universal   
Celosvetovo prvá jednozložková univerzálna reaktívna izolácia

detailoch: vďaka jednozložkovej receptúre nie je potrebné miešanie tohto produktu. 
Na stavbe nepotrebujete elektrinu, ušetríte veľa času a môžete rovno izolovať. 

Od suterénu a izolácie pod potery cez fi xáciu ochranných a izolačných dosiek 
môže RD 1 Universal využiť v mnohých oblastiach profesionál aj šikovný kutil. 

ABSOLÚTNA
SVETOVÁ  NOVINKA



1.  oprava napojení
na komín

2. utesnenie strešných
šindľov

3. opravy strešných
odkvapov

4. drobné kutilské práce
5. izolácie záhradných

jazierok
6. izolácie fontán
7. opravy strešných lepeniek
… a mnoho ďalšieho

Prečo to neurobiť svojpomocne? Pre sebavedomých kutilov je Botament 
RD 1 Universal ideálny izolačný systém. Drobné opravy, ale aj väčšie 
projekty na vlastnom dome, či záhrade zrealizujete podľa svojich 
predstáv jednoducho a rýchlo.  

Pre profesionálov naozaj štedrá nádielka: výrobok Botament RD 1 
Universal je použiteľný takmer pre všetky hydroizolačné a sanačné 
prípady. Vďaka rýchlemu vytvrdzovaniu je reaktívna izolačná hmota 
nielen efektívna, ale súčasne sa svojim špeciálnym zložením postará 
o spoľahlivé preschnutie. Proste univerzálny talent.

Výstavba záhrad    
Výrobkom neobsahujúcim roz-
púšťadlá ani bitúmeny je možné 
efektívne prevádzať izolácie 
plôch v záhradách a vonkajších 
priestoroch.

Izolácia novostavieb
Vďaka jedinečnému zloženiu sa 
dá Botament RD 1 Universal 
aplikovať takmer na všetky 
podklady štetcom, valčekom, 
stierkou aj striekaním.

Izolácia soklov
Vďaka dobrej priľnavosti je 
Botament RD 1 Universal 
perfektná pre izolovanie oblasti 
soklov, ktoré spoľahlivo chráni 
pred odstrekujúcou vodou.

Izolácia balkónov a terás 
Reaktívna izolačná hmota 
Botament RD 1 Universal pomôže 
proti vzlínajúcej vlhkosti aj ako 
ochrana pred pôsobením vody vo 
vonkajšom prostredí.  

Aplikácia striekaním
Mimoriadne materiálové 
vlastnosti reaktívnej stierky 
umožňujú naviac aj vynikajúce 
strojné spracovanie.

Sanácia  
Drobné opravy aj väčšie renovácie sa 
dajú hmotou Botament RD 1 Universal 
uskutočniť v rekordnom čase – napr. na 
starých asfaltových podkladoch apod.
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Univerzálny produkt pre 
domácich majstrov

Profesionálna, všestranná 
a skutočne spoľahlivá 




