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   ALLEEN IK  

KAN BEIDE!

BOUWPLATEN EN 

BOUWCHEMIE

www.botament.com

Botament® Bouwplaten 
Waterdicht getest zonder 
verdere afdichting

BOUWPLATEN EN  
BOUWCHEMIE 
De ETAG-gecertificeerde compleet aanbieder voor alle natte ruimtes 
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Botament® is de compleetaanbieder voor badkamers en natte ruimtes. Als zusteronderneming van 

MC-Bouwchemie ontwikkelen wij al decennialang zowel hoogwaardige bouwplaten alsook inno-

vatieve Bouwchemie in eigen productie. Deze combinatie van de twee competenties is in de totaal-

markt uniek. Opdrachtgevers, uitvoerende partijen en planners profiteren van de perfect op elkaar 

afgestemde en gecertificeerde systemen - Alles uit één hand.

In de totaalmarkt uniek!
Botament® combineert de competentie van bouwplaten 
en bouwchemie onder één dak - Vanaf de ontwikkeling 
tot en met de eigen productie
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ONTSPAN  

  JE MAAR! 
BOTAMENT HEEFT VOOR NATTE RUIMTES DE  

PERFECTE ALLES-UIT-ÉÉN-HAND-OPLOSSING!

       EN DAT ALLES ETAG GECERTIFICEERD.
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  100 % WATERDICHT.  

ZONDER  AFDICHTING

Bij plaatsing onovertrefbaar
De 100 % waterdichte Botament® BP Bouwplaat

Bouwplaten plaatsen zonder afdichting, hoe zou dit functioneren? Heel simpel: Met de Botament® 

BP Bouwplaat. Door de uitstekende eigenschappen van dit professionele product laten ruimtes zich 

snel en zeker vormgeven - zonder verdere afdichtingsmaatregelen. De waterdichte bouwplaat- 

oplossing is geschikt voor verschillende toepassingen. Voor het uitvlakken van ondergronden, voor 

de constructie van wastafels en scheidingswanden of als leiding- of badbekleding. Hiervoor laat het 

product zich makkelijk vormen, isoleert en is draagkrachtig tegelijk en is tot 70 C hittebestendig. 

Daarbij kan de bouwplaat zonder grondering naar wens betegeld worden. Perfect voor individuele 

ruimte ideeën en deze zijn in elk opzicht 100 % waterdicht.

CEMENTAIRE BOVENLAAG 

  100 % WATERDICHT

CEMENTAIRE ONDERLAAG 

  100 % WATERDICHT

   SCHUIMKERN 

 100 % WATERDICHT



6

ETAG creëert zekerheid
Waarom de Europese-technische 
certificering zo belangrijk voor u is.

Wat betekent ETAG eigenlijk?
Het begrip ETAG staat voor European Technical Approval Guidelines. De hier vastgestelde richtlij-

nen zijn de basis van een Europese uniforme, onafhankelijke controlemethode voor de waardering 

van prestatiekenmerken van een bouwproduct en in het bijzonder voor compleetsystemen. Het 

is daarmee de Europese tegenhanger van de bij de Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) beho-

rende toelatingen voor bouwinspectie. 

Wat kan met ETAG gecertificeerd worden?
 Enkele bouwproducten, zoals bouwplaten of lijm, evenals compleetsystemen die uit samenwer-

kende bouwproducten bestaan. Niet alleen de eigenschappen van het product en systeem, derge-

lijke zoals de waterdichtheid of weerstand tegen mechanische of chemische belastingen, maar ook 

het gehele productieproces, kwaliteitsmanagement en de goederenstroom zullen worden getest.

Welke voordelen brengt ETAG voor de klanten?
Onder de ETAG certificering, waarvoor het product of compleetsysteem een verfijnde test-

methode goed heeft doorstaan, vallen alle Europese richtlijnen waardoor de gecertificeerde 

producten in de volledige EU kunnen worden ingezet. Daarnaast is de ETAG een onafhankelijk 

bewijs van prestatiekenmerken, die niet onder een geharmoniseerde norm vallen. Zowel het 

uitvoerende bedrijf alsmede de opdrachtgever profiteren van maximale veiligheid op het gebied 

van uitvoering en kwaliteit. 

Welk risico brengt realisatie zonder ETAG?
In meerdere landen van Europa mogen enkel alleen afdichtingssystemen met 
een geldige goedkeuring worden toegepast. 
Bij het systeem behoren naast het afdichtingsproduct ook de primer, het dichtband en de 

tegellijm. Afwijkingen van het productsysteem kan juridisch een gebrek veroorzaken. Dit kan in het 

slechtste scenario leiden tot een reclamatie aan het verwerkende bedrijf, of zelfs leiden tot herop-

bouw zonder dat er ondichtheden/lekkages zijn ontstaan. 

Wat maakt Botament in de ETAG zo uniek?
Botament® is actueel de enige marktdeelnemer en aanbieder, welke naar ETAG geteste en 

gecertificeerde bouwchemie en waterdichte bouwplaten in eigen productie vervaardigd. 

Zonder toegekochte componenten behoud Botament® daarmee altijd de controle over de 

kwaliteit, functionaliteit en zekerheid. 

Dat betekent: volledige zekerheid voor zowel opdrachtgever als verwerker. 
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BOTAMENT ®

MULTISTAR

BOTAMENT ®

M 29 HP

BOTAMENT ®

BOUWPLATEN

BOTAMENT ®

DOUCEBOARD MET 

LD DRAINUITLOOP

BOTAMENT ®

M 21 CLASSIC



  HET VERGELIJK

BEWIJST, ER IS MAAR 

ÉÉN VEILIGE MANIER
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De Botament®-oplossing
Alles uit één hand

  Geen extra afdichting nodig voor bouwplaten, doordat 

 iedere bouwplaat 2-zijdig afgedicht aangeleverd wordt.

  Alles wat u voor een natte ruimte nodig 

 heeft ontvangt u compleet uit één hand.

 De opbouw met het Botament-systeem is elk moment 

 ETAG gecertificeerd en is daarmee Europees toegelaten. 

De gewone oplossing
Met bijgekochte bouwchemie

 

 U werkt zoals gewoonlijk. 

  Uitgebreide afdichting van de meeste in de markt 

 voorkomende bouwplaten is vereist.

 U werkt zonder getest compleetsysteem bestaand 

 uit bouwplaten, tegellijm en dichtband.

  Geen getest compleetsysteem betekent ook geen ETAG  

certifering en daarmee ook geen bouwinspectie toelating.

  Zonder verwerking van het compleetsysteem zijn ook de 

 gecertificeerde bouwplaten een onvolkomen afdichting. 

 Met alle concequenties.

Van een eenvoudige bouwplaat tot en met speciale tegellijmen - Botament® heeft voor elke  

toepassing het juiste product en biedt veelvuldige mogelijkheden om een badkamer naar wens 

uit te voeren. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en zorgen voor een perfecte afgedicht 

eindresultaat - ETAG gecertificeerd en levenslang zeker.

Alleen Botament® zorgt ervoor dat de
componenten uit eigen huis komen en als 
een compleetsysteem gecertificeerd zijn.
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Botament® LD  

Doucheboard  

Drainuitloop

Vlakke, barriere-vrije 

doucheboard met 

tweezijdig afschot en 

hoogwaardig roest- 

vrijstalen afdekking.

Botament® BP Bouwplaat

Waterbestendige draagkrachtige plaat uit geëxtru-

deerd polystyreenschuim voor de verlegging van 

tegels.

Gering gewicht, goede warmteisolatie, hoogwaar-

dige oppervlakte-afwerking op cementbasis.

HET PRODUCTOVERZICHT 

 VAN HET ZEKERE BOUWEN

Botament® DUB  

Doucheboard

Vlakke, barriere-vrije 

doucheboard uit 

geëxtrudeerd polysty-

reenschuim. Hoogwaar-

dige waterbestendige 

oppervlakteafwerking. 

Voor nieuwbouw en 

renovatie.

Botament® LD-I  

Doucheboard 

Drainuitloop

Vlakke, barriere-vrije 

doucheboard met 

eenzijdig afschot en 

standaard ingebouwde 

afwatering.

Botament® MS 6 

Bouwplaten verlijming  

en afdichting

Elastische, bij luchtvochtig-

heid uithardende lijm en 

afdichting. Voor de ver-

lijming en afdichting van 

Botament® BP Bouwplaten.

EEN SAMENVATTING* UIT

              O
NTWERPEN EN CREËREN MET DE  

VOLLEDIGE ZEKERHEID VAN DE GEVESTIGDE PROFESSIONELE 

    SYSTEMEN VAN BOTAMENT® - ETAG-GECERTIFICEERD.
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Botament® MD 1 SPEED  

Flexibele afdichting  

BOTAMENT® MD is 1 SPEED wordt als 

afdichting onder tegels zowel binnen 

als buiten toegepast. Het product is 

geschikt voor natte ruimten, evenals 

op balkons en terrassen.

Botament® M 21 Classic  

Flex-prestatielijm

BOTAMENT® M 21 Classic is een 

flexibele dunbedtegellijm voor het 

leggen van nagenoeg alle keramische 

wand- en vloerbekledingen binnen en 

buiten.

HET PRODUCTOVERZICHT 

 VAN HET ZEKERE BOUWEN

MULTISTAR®  

Multifunctionelelijm

MULTISTAR® is een multifunctionele 

lichte tegellijm voor het leggen van 

nagenoeg alle keramische wand- en 

vloerbekledingen binnen en buiten.

MULTISTONE® 

Multifunctionelelijm

MULTISTONE® is een multifunctionele 

natuursteen tegellijm voor het leggen 

van nagenoeg alle natuursteen en ke-

ramische wand- en vloerbekledingen 

binnen en buiten.

Botament® BA-L 

Garnituur drainuitloop

Garnituur voor een drainuitloop bij 

LD Doucheboards.

Botament® BA-P 

Puntuitloop

Garnituur voor een puntuitloop bij 

DUB Doucheboards.

Botament® M 200  

Multimortel

BOTAMENT® M 200 Multimortel is 

een ééncomponentige, hydraulisch 

afbindende mortel met een breed 

toepassingsspectrum. Hij is onder an-

dere geschikt voor het egaliseren van 

ondergronden binnen en buiten, het 

uitvlakken van wand- en vloerinke- 

pingen en voor het leggen van tegels 

en platen.

Botament® SB 78  

Systeem-toebehoren

Het toebehoren van het Botament® 

SB 78 systeemdichtband voor het 

afdichten van inwendige-,uitwendige 

hoeken en doorvoeringen.

• Binnenhoeken

• Buitenhoeken

• Dichtingsmanchet 

 (120 × 120 mm)

• Dichtingsmanchet

 (425 × 425 mm)

Botament® GS 12  

Wapeningsband

Zelfklevend wapeningsband 

voor het afdekken van naden 

en stootvoegen.

Botament® SB 78  

Wapeningsband

Zelfklevend wapeningsband 

voor het afdekken van naden 

en stootvoegen.

              O
NTWERPEN EN CREËREN MET DE  

VOLLEDIGE ZEKERHEID VAN DE GEVESTIGDE PROFESSIONELE 

    SYSTEMEN VAN BOTAMENT® - ETAG-GECERTIFICEERD.

*  Hierbij gaat het uitsluitelijk om een samenvatting van het productprogramma. Het volledige systeemassorti-
ment zowel alle artikeluitvoeringen vindt u in de brochure: WRS - Innovatieve Productoplossingen



Uw leverancier van BOTAMENT®

De in deze productbeschrijving opgenomen informatie is gebaseerd 
op onze ervaring en naar eer en geweten opgesteld, Er kunnen echter 
geen rechten aan worden ontleend. De verwerking van het product 
dient te allen tijde op de betreffende bouwobjecten, toepassingen 
en de specifieke plaatselijke omstandigheden te worden afgestemd. 
Wij waarborgen de juistheid van de informatie van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden en onze betaalcondities indien aan het bovens-
taande is voldaan. Wij zijn alleen gebonden aan aanbevelingen van 
onze medewerkers die niet in overeenstemming zijn met het lever-
ingsprogramma, indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Voor een op-
timaal resultaat raden wij altijd aan om op de betreffende werkplek 
het product eerst uit te proberen. In ieder geval dienen de algemeen 
erkende regels van de techniek te worden aangehouden.

  BOUWPLATEN  

EN BOUWCHEMIE

              D
E ETAG GECERTIFICEERDE  

        ALLES-UIT-ÉÉN-HAND-OPLOSSING 

Vestiging Germany 
Botament Systembaustoffe
GmbH & Co. KG 
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop 
Phone  +49 (0) 2041 / 1019 - 0
Fax      +49 (0) 2041 / 1019 - 87 
e-mail: info@botament.de
www.botament.com

Belgium - 
MC Bauchemie NV
Intercity Business Park 
Gen. De Wittelaan, 17 A
B-2800 MECHELEN 
www.botament.com

Netherlands - 
MC-Bouwchemie 
Het Eek 9b
4004 LM Tiel
Netherlands 
www.botament.com


