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Informatie aanvragen?
Wie heeft meer 
dan 3 voegen nodig?

Multifunctionaliteit is altijd al de succesformule 

van Botament geweest. Met de introductie van 

de tegellijmen Multistar en Multistone werd 

het tijdperk van de multifunctionaliteit inge-

luid. Het nieuwe smalle voegenconcept is 

hier een logisch vervolg op.

Onze beproefde Multifugen worden 

nu met een nieuw ontwikkelde Multi-

fuge Fine Speed perfect aangevuld. 

De veelzijdige toepassing blijft en 

wordt nu met een speciale toepas-

sing aangevuld. Nu is elke voegmortel 

voorzien van een eigen toepassing en 

ook een optimale verwerking van een 

bepaalde tegel of natuursteen soort.

MULTIFUGE® Base, MULTIFUGE® Fine, 

MULTIFUGE® Fine Speed - 

Een onoverwinnelijk trio voor elke 

klus!

Stuurt u mij documentatie over de Multi-
fugen.

Ik ben geïnteresseerd en wil graag een 
afspraak maken. 

Het nieuwe Botament® voegen concept.
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3Voegen -
alle toepassingen



BOTAMENT® 
M 32SUPAX
standaard voegmiddel
voegenbont tot 5 mm

Kleurafwijkingen zijn mogelijk.
Leverings- en verpakkings eenheden vindt u in ons productprogramma.

Voor meer informatie gebruikt u het formulier aan ommezijde

BOTAMENT® 
S 3 SUPAX
natuursteen-
siliconenkit

BOTAMENT® 
S 5 SUPAX
sanitair-
siliconenkit

Onze nieuwe voegmortels voor 
bijna elke projecteis. 
Brilliante kleuren en perfecte multifunctionele inzetbaarheid : Botament® combineert ze allebei

* De verbeterde bestendigheid tegen huishoud reinigingsmiddelen 
is in vergelijk met Botament® standaard voegmortels

Het nieuwe Botament® voegen concept.

No. Kleur
MULTIFUGE® 

Fine SPEED
MULTIFUGE® 

Fine
MULTIFUGE® 

Base
M 32 SUPAX 

standaard voegmiddel
S 5

Supax
S 3

Supax

tot 10 mm, 
fijnsteengoed, steengoed, na-

tuursteen en glasmosaïk

tot 7 mm, 
gres en 

steengoed

3-30 mm, 
fijnsteengoed, steengoed en 

natuursteen

tot 5 mm, zeer fijne 
oppervlakken, voor 

verwarmde oppervlakken, 
goede waseigenschappen

Sanitair-
siliconenkit

Natuursteen-
siliconenkit

01 transparant  

10 wit      

11 pergamon     

15 zandgrijs 

16 zilvergrijs      

23 manhattan    

24 grijs      

25 titaangrijs     

26 antraciet     

29 jasmijn  

33 bahamabeige    

38 cacao   
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Emissiearm       

multifunctioneel

Brilliante kleuren
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Vroeg begaan- en 
belastbaar

Uitstekende was eigenschappen

MULTIFUGE® Base
Multifunctionele voegmortel 
• Voor voegbreedten van 3-30 mm
• Flexibel - voor verwarmde oppervlakken
• In meerdere lagen aan te brengen zonder inbranden
• Voor balkons en terrassen
• Goede stoom- en slijt bestendigheid
• Uitstekende was eigenschappen
• Verbeterde bestendigheid tegen huishoud 
   reinigingsmiddelen
• Hoge bescherming tegen het vormen van schimmels
• Voor binnen en buiten

MULTIFUGE® Fine
Multifunctionele voegmortel 
• Voor voegbreedten tot 7 mm
• Flexibel - voor verwarmde oppervlakken
• Fijn en glanzend oppervlak
• Water en vuil afstotend
• Goede hechting bij smalle voegen
• Uitstekende was eigenschappen
• Verbeterde bestendigheid tegen huishoud 
   reinigingsmiddelen
• Hoge bescherming tegen het vormen van schimmels
• Voor binnen en buiten

MULTIFUGE®Fine SPEED
Multifunctionele voegmortel 
• Voor voegbreedten tot 10 mm
• Flexibel - voor verwarmde oppervlakken
• Fijn en glanzend oppervlak
• Water en vuil afstotend
• Snelle beginsterkte en zeer voordelig
• Uitstekende was eigenschappen
• Verbeterde bestendigheid tegen huishoud reinigingsmiddelen
• Hoge bescherming tegen het vormen van schimmels
• Voor binnen en buiten

Speciaal geschikt voor  
fijnsteengoed, steengoed, natuursteen en glasmozaik

Speciaal geschikt voor  
steengoed

Speciaal geschikt voor  
fijnsteengoed, steengoed en natuursteen 


