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Botament® Systembaustoffe verdeelt met toenemend succes sinds 1993 in

heel Europa bouwchemische producten voor het leggen van tegels,

bouwdichtingswerken en –instandhouding en industrievloeren. Onze pro-

ducten zijn bedoeld voor de professionele markt.

Sinds 1993: Botament® Systembaustoffe

Botament® biedt zijn producten uitsluitend aan via de vakhandel. We wer-

ken nauw samen met professionals in speciaal geselecteerde steunpunten.

Deze samenwerking is voor ons bijzonder belangrijk. Bovendien worden

de medewerkers van onze steunpunthandelaars regelmatig door ons

bijgeschoold.

Op deze manier ontvangt de verwerker/plaatser het beste advies, niet al-

leen van onze eigen medewerkers, maar ook van de lokale vakhandelaar.

Onze partner: de vakhandel voor tegels en
bouwmaterialen



Met een globaal en consequent kwaliteitsbeheer waarborgen we niet al-

leen de wettelijk voorgeschreven bepalingen, we gaan veel verder dan dat.

Door continu onderzoek en ontwikkeling ontstaan producten en product-

systemen die steunen op de nieuwste wetenschappelijke vondsten.

Producten van Botament®, dat is kwaliteit op het allerhoogste niveau.

constante kwaliteit en de
hoogst mogelijke flexibiliteit

Botament® verdeelt niet alleen bouwchemische producten. We profileren

ons als probleemoplosser met een geïndividualiseerde klantenservice. Hier-

voor staat ons team verkoopadviseurs garant. Ook onze toepassingstech-

nici en onze medewerkers binnendienst staan ter beschikking om de klant

te adviseren.

duurzame all-round service



Om tegels en natuursteen te plaatsen was tot voor kort een

uitgebreid productassortiment nodig. Er waren heel wat

verschillende producten nodig om de juiste oplossing te bie-

den voor de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Onze multifunctionele kleefstoffen zijn geschikt voor zowat

elke ondergrond en bijna elk soort keramische tegel. In com-

binatie met onze universele voegmortel vinden we voor elke

toepassing op de werf de passende oplossing!

Met de multifamilie beschikt de tegellegger over een mul-

tifunctioneel totaalpakket. Met andere woorden: een alles-

kunner voor professionals van vloertegels en natuursteen.

De 4 producten zijn bijzonder emissiearm.

Bovendien is de stofproductie bij Multistar® en Multistone®
ook verminderd!

Onze Multifamilie



De nivelleermassa BOTAMENT® M 50, 51 & 52 Duoplan werden

ontwikkeld voor toepassing in het volledige gamma van de on-

dergrondvoorbereidingsproducten. Ze zijn best geschikt voor

vloerverwarmingsvloeren, maar ook voor beton- en chapevloe-

ren, oude vloeren met keramische tegels of natuursteen!

Voor bijzonder moeilijke ondergronden.

BOTAMENT® M 53 is een gefaseerd bewapende, cementhou-

dende nivelleermassa voor de egalisatie van oneffenheden op

moeilijke ondergronden zoals houtvloeren, spaanderplaten V

100 of gietasfalt.

Het product is uitzonderlijk geschikt voor vloerverwarming en

vloerverwarmingssystemen die in een dunbedwerden geplaatst.

Geschikte ondergronden zijn beton, cementchape, karsteniet-

chape, oude keramische vloeren, natuursteen of kunststeen.

Onze nivelleermassa

Voor moeili
jke

ondergrond
en!



In heel wat halfopenbare plaatsen zoals privaattuinen, kin-

deropvang, speelplaatsen, de omgeving van ondernemingen

of woonerven wordt de creatieve GalaBau gebruikt om een

optische verbetering te bekomen van het totale project.

De weersomstandigheden zoals vorst, regen en zonnestralen

zijn bijzonder belastend voor de gebruikte materialen. En dat

geldt uiteraard ook voor de gebruikte bouwchemie.

In nauwe samenwerking met ervaren landschapinrichtings-

bedrijven ontstond ons nieuwe, innovatieve en bijzonder

aantrekkelijke productengamma voor de GaLaBau.

Vraag ons om advies!

Het productsysteem Botment® Garden

Voor tuin- en landschapsinrichting

• Ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren

landschapinrichtingsbedrijven!

• Uitzonderlijk weersbestendig!

• Overzichtelijk en aantrekkelijk productsysteem!



Basisvereiste voor veilig bouwen: bitumen van Botament®

Door hun uitgebreide knowhow, intensief toepassingsgericht

onderzoek en ontwikkeling en een consequent doorgevoerde

materiaal- en kwaliteitscontrole van alle producten zijn de

bouwmaterialen van Botament de producten bij uitstek om vei-

lig te bouwen.

Sanering van vocht- en zoutbelast metselwerk

Het vochtregulerende pleistersysteem BOTAMENT® RENOVA-

TION FRP wordt gebruikt voor de sanering van vochtig metsel-

werk. Door haar bijzondere structuur met een open

poriëngeometrie brengt dit pleisterwerk water naar de op-

pervlakte om daar te verdampen waardoor OOK de zouten naar

de oppervlakte komen, zonder dat de poriën van de pleisterlaag

verstopt raken (niet de gebruiken als oppervlaktelaag).

Veilige bescherming in nieuwbouw en renovatie

Vorspritz
-

mörtel
Feuchte-

regulieru
ngs-

Putz

Feuchte-

regulieru
ngs-

Feinputz

Mooie wanden in technische ruimtes zoals kelders, garages of buiten!

BOTAMENT® BM 92 Schnell en BM 92 Winter
- Het hele jaar door veilig afdichten.



Gespecialiseerde systemen van professionals voor professionals

Industrie- en projectbouw
Onze producten BOTAMENT® CF 200, BOTAMENT® S 250,
BOTAMENT® MF 300 en BOTAMENT®SF 100 onderscheiden zich,
afhankelijk van het product, door een hogere bestendigheid tegen
temperaturen, zuren, logen, organische vloeistoffen en oxidatiemiddelen.

KTW/KSW
-

goedkeu
ring

KTW/KSW
-

goedkeu
ring

Industriële vloeren en fabrieksvloeren –

alleen voor professionals.

Vloeren voor de industrie of in fabrieken worden bijzonder in-

tensief en dikwijls ook heel zwaar belast. Vocht, organische vlo-

eistoffen, zuren, olie, reinigingsmiddelen of bacteriën vallen

vloeren in de grootkeuken, slachterijen, wasstraten, zwemba-

den of autowerkplaatsen aan en beschadigen deze.

Met dure en noodzakelijke herstellingswerken tot gevolg.

Sinds kort bracht BOTAMENT® met de producten BOTAMENT®

EF 500/EK 500 voor het eerst producten op de markt die wer-

den getest volgens de nieuwste KTW/KSW-toelating 2008. Dit

betekent dat deze producten volgens de nieuwste normen met

betrekking tot het gebruik in drinkwatertoepassingen werden

getest en goedgekeurd. Bovendien zijn deze producten bijzon-

der gemakkelijk te verwerken, wat een echte innovatie is voor

een epoxyhars.



Innovatieve, hoogkwalitatieve recepturen, ontwikkeld in

nauwe samenwerking met professionele tegelleggers. En bo-

venden een schitterend, zijdeachtig oppervlak in een massa

kleuren. Dat is het aanbod van ons nieuwe gamma voegpro-

ducten!

SUPAX® staat voor een breed gamma universele voegmortels

en siliconen in een massa verschillende kleuren. Het gamma

omvat maar liefst 29 verschillende kleuren. Het meest uitge-

breide kleurenpallet op de markt. Naast een bijzonder goede

voegvulling zorgen nieuwe additieven voor een optisch effect

van een bijzonder zijdeachtig en fijn oppervlak, het zoge-

naamde "Silk effect".

De 30 kleuren van het nieuwe sanitairsiliconen van topkwali-

teit Silikons BOTAMENT® S 5 Supax® werden, wat kleurassorti-

ment betreft, afgestemd op BOTAMENT® M 32 Supax®,

Multifuge® en Multifuge® Schmal.

SUPAX® - De nieuwe kleurenlawine

Het SUPAX® Silk effect!
Het nieuwe BOTAMENT®M 32 SUPAX® Fugenbunt biedt een bijzonder fijn
en zijdeachtig oppervlak en is gemakkelijk en eenvoudig te verwerken.



BOTAMENT® Contactgeluid- en isolatieplaat

Wanneer de vloer met tegels moet worden afgewerkt, is de

staat en de kwaliteit van de bestaande ondergrond bepalend

voor de keuze van de vloer. Vooral bij moeilijke ondergron-

den is voorzichtigheid geboden!

Moeilijke ondergronden zijn bijvoorbeeld parketvloeren,

spaanderplaten, gemengde ondergronden, jonge beton of

een gebarsten chape.

Een goed resultaat en een foutloze keramische tegelvloer kan

op een dergelijke ondergrond alleen worden bekomen wan-

neer de ondergrond wordt losgemaakt.

Meer functionaliteiten bij de hoogste kwaliteit

Minder contactgeluid, betere isolatie en
afdichten met een tegelvloersysteem
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Belgium
Telefoon: + 32 15 20.14.62
Fax: + 32 15 20.15.61

E-mail: info@mc-bauchemie.be

Nederlande
Telefoon: + 31 344 633 700
Fax: + 31 344 633 410

E-mail: info@mc-bauchemie.nl

Actuele technische kenmerken, brochures en productfiches, enz. kunt u downloaden via het internet op www.botament.com



Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Tel. +49 (20 41) 10 19-0
Fax +49 (20 41) 26 24 13

info@botament.de
www.botament.com

Belgium - MC-Bauchemie N.V.
Intercity Business Park

Gen. De Wittelaan 9/6 B
B-2800 Mechelen

Netherlands - MC-Bouwchemie
Het Eek 9b
4004 LM Tiel

Netherlands


