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Kdo potřebuje víc
jak 3 spárovací

hmoty?
Multifunkčnost vždy byla úspěšnou strategií

firmy Botament. Zavedením produktů 

MULTILIGHT® a MULTISTONE® započala éra

multifunkčních výrobků. Logickým po-

kračováním této myšlenky je nový, útlý

koncept spárovacích hmot.      

Nabídku našich osvědčených spárova-

cích hmot Multifuge ideálně

doplňuje nově vyvinutá MULTIFUGE®

Fine Speed. Všestrannost použitelnosti

zůstává samozřejmě zachována a navíc

dochází k rozšíření o speciální oblast

použití. 

Každá z našich 3 spárovacích hmot dis-

ponuje svou jedinečnou schopností,

spolu s optimalizací zpracování pro

určitý druh dlaždic a přírodních ka-

menů.   

MULTIFUGE® BaSE, MULTIFUGE® FINE,

MULTIFUGE® FINE SpEEd – 

Neporazitelné trio pro každou situaci!    

Pošlete mi prosím další informace o
výrobcích firmy Botament 
Systembaustoffe. 

Produkty jsou zajímavé. Domluvte si
prosím se mnou schůzku.  

Nová koncepce spárovacích hmot 

Botament®

spárovací hmoty –  
veškerá použití  



Odchylky od vyobrazených barev jsou možné. 
Údaje o dostupném balení vyhledejte prosím v aktuálním výrobním programu.

pRO ZÍSKÁNÍ VÍCE INFORMaCÍ VYUŽIJTE FORMULÁŘ Na ZadNÍSTRaNĚ! 

Naše nové spárovací hmoty vyhoví 
na stavbě téměř každému požadavku.   
Brilantní barvy a cílená, multifunkční použitelnost: Botament slučuje obojí.   

nízké emise       
3 Multifuge 

- veškerá použití  -     

včasně pochozí & 
zatížitelné  

multifunkční 

skvěle omyvatelné     

perfektní ryzost barev  

*Zlepšená odolnost čisticím prostředkům pro domácnosti se vztahuje ke srovnání se standardními spárovacími 
hmotami BOTAMENT®. 

Nová koncepce spárovacích hmot Botament®

spárovací hmoty –  
veškerá použití  

Zvlášť vhodná pro pórovinové a hutné 
dlaždice
MULTIFUGE® Fine 
Multifunkční spárovací hmota

• pro šířku spár do 7 mm
• flexibilní – pro plochy s podlahovým vytápěním
• jemný, hladký povrch spáry 
• odpuzuje vodu a nečistoty
• vysoká přilnavost k hranám dlaždic v úzkých spárách
• excelentně omyvatelná 
• zlepšená odolnost čisticím prostředkům pro domácnosti*
• vysoká ochrana proti tvorbě plísní 
• pro interiéry a exteriéry

Zvlášť vhodná pro slinuté a hutné dlaždice,
přírodní kameny & skleněné mozaiky 
MULTIFUGE® Fine SpEEd 
Multifunkční spárovací hmota

• pro šířku spár do 10 mm
• flexibilní – pro plochy s podlahovým vytápěním
• jemný, hladký povrch spáry 
• odpuzuje vodu a nečistoty
• rychlá počáteční pevnost a vysoká vydatnost
• excelentně omyvatelná 
• zlepšená odolnost čisticím prostředkům pro domácnosti*
• vysoká ochrana proti tvorbě plísní 
• pro interiéry a exteriéry 

Zvlášť vhodná pro slinuté a hutné dlaždice 
i přírodní kameny 
MULTIFUGE® Base
Multifunkční spárovací hmota

• pro šířku spár 3 – 30 mm
• flexibilní – pro plochy s podlahovým vytápěním
• řídká konzistence, bez zprahnutí  
• pro terasy a balkóny
• vysoká odolnost parnímu čištění a vůči oděru
• excelentně omyvatelná 
• zlepšená odolnost čisticím prostředkům pro domácnosti*
• vysoká ochrana proti tvorbě plísní 
• pro interiéry a exteriéry 

Číslo Barva

do 10 mm, slinuté 
a hutné dlaždice,

přírodní kameny &
skleněné mozaiky

do 7 mm, slinuté 
a hutné dlaždice

3 – 30 mm, slinuté 
a hutné dlaždice,
přírodní kameny 

transparentní  

bílá   

pergamon    

pískově šedá

stříbřitě šedá

manhattan   

šedá   

titanově šedá

antracit 

bahama   

kakao 

BOTAMENT®

S 3 SUPAX
Silikon pro přírodní 
kameny

BOTAMENT®

S 5 SUPAX
Sanitární silikon

Silikon pro přírodní 
kamenySanitární silikon


