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verdere technische details verwijzen we naar onze informatiebladen op www.botament.com

2



nieuwbouw 

•	Ondergronden	voorbereiden	 4	-	5	

•	Grondvocht,	niet-stuwend	en	 6	-	7
 stuwend kwelwater  

•	Snelle	bouwwerkafdichting	van	met	de		 8	-	9
 grond in contact komende bouwdelen 

•	BOTAMENT® RD 2THE	GREEN	1	 10 - 11
 als afdichting van vloerplaten 

•	Zelfklevende	BOTAMENT®	KSK-strook		 12	-	13
 

•	Voegbanden	en	buisdoorvoeringen	 14	-	15

Sanering
•	Ondergrondvoorbehandeling	en	afdichting	 16	-	17

Kwaliteitsbescherming
•	Kwaliteitsbescherming	van	de	afdichting			 18

•	Bescherming	van	de	afdichting		 19

Sanering van vochtige wanden

•	BOTAMENT® Renovatie  20 - 21

•	Klassieke	metselwerkreparatie  22 - 23

•	Klassieke	metselwerkreparatie				 24	-	25
 

•	Gevelimpregnering	 26	-	27

Gietmortel en -beton

•	Montage	in	zwaar	belaste	bereiken	 46	-	47

 

tuin- en landschapsinrichting 

•	Gebonden	bouw	 48	-	49

•	Voegen	met	bestratingvoegmortel	1C				  50 - 51

•	Voegen	met	bestratingvoegmortel	2C		 52	-	53
 

•	Voegen	met	cementaire	bestratingvoegmortel	54	-	55

•	Kiezeldecoversteviger			 56	-	57

•	Plaatsing	van	natuursteen		 58	-	59

Dekvloersystemen

•	Kunstharsdekvloeren		 28	-	29

•	Sneldekvloeren	-	zwevend	leggen	  30 - 31

•	Sneldekvloer	-	In	verband	leggen	 32	-	33

Scheurverharsing
•	Dekvloerreparatie			 34	-	35

Plamuurmassa‘s
•	Egaliseren	van	vloeren	en	wanden									 36	-	37

nivelleermassa’s
•	Egaliseren	van	vloeren												 38	-	39

Impregnatie & afdichting
•	Oppervlaktebewerking		 40	-	41

Betonreparatie
•	Reparatie	van	betonbouwwerken									 42	-	43

Snelle herstellingen
•	Reparatie	van	oppervlakken	 44	-	45

  

pagina  

pagina  

pagina  

pagina  

pagina  

 Bouwwerkafdichting 
  

metselwerkreparatie Bouwproducten 

tabellen - Producten assortiment 60 - 71

 tuin- en landschapsinrichting 

 oppervlaktevoorbereiding 

Inhoud

3



tIP: Controle van De onDerGronD

veeGProef:
Wanneer men met de hand over de ondergrond strijkt, mogen geen 
stukjes van de ondergrond loskomen.

KraSProef:
Hierbij wordt het oppervlak met een metalen voorwerp, bijvoorbeeld een 
schroevendraaier, mes of spijker, kruislings bekrast. Hoe dieper de kras, des 
te kleiner de drukwaarde resp. het draagvermogen. De uitsparingen aan de 
rand van de groeven en aan snijpunten maken ook conclusies over het draag-
vermogen mogelijk. Wanneer hier stukjes afspringen of wanneer de spijker 
in het oppervlak dringt, moeten de niet-dragende lagen worden verwijderd. 
Schuimbeton	en	gezandstraalde	ondergronden	moeten	met	een	dieptever-
kiezeling worden voorbehandeld.

BevoChtIGInGSProef:
Water dat op de ondergrond is aangebracht, moet zo snel mogelijk worden 
geabsorbeerd.	Nat	glanzende	oppervlakken	moeten	worden	vermeden,	een	
licht vochtige ondergrond kan probleemloos worden overwerkt.    

 Bouwwerkafdichting 

nieuwbouw

Multifunctionele	snelcementmortel

Botament® m 36 Speed  

Bitumen-voorstrijk concentraat
Botament® Be 901  

Diepteverkiezeling
Botament® D 12  

Sulfaatbestendige	dichtingsmortel	

Botament® mS 30 / 

Afdichtingsmortel 

Botament® m 34
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6  7  

Vervaardigen van de holplinten met BOTA-
MENT® M 36 Speed

4  

1  2  

3  

5  

ondergronden voorbereiden
Afdichting van met de grond in contact komende bouwdelen

BOTAMENT® bouwwerkafdichtin-

gen zijn voor alle minerale on-

dergronden geschikt. Om een 

optimale hechting van de bouw-

werkafdichtingen op de onder-

grond te garanderen, moet de on-

dergrond in elk geval zorgvuldig 

worden	voorbereid.	Eerst	worden	

betonnaden, grindnesten, mor-

telkluiten en alle andere losse of 

losmakende stoffen verwijderd. 

Oneffenheden, kuilen en niet-

behandelde plaatsen met een ma-

ximale diepte van 5 mm kunnen 

met de bouwwerkafdichting wor-

den overwerkt. Voor grotere niet-

behandelde plaatsen en uitsparin-

gen wordt onze egalisatiemortel 

BOTAMENT®	M	90	of	M	36	Speed	

gebruikt, waarmee ook open 

verticale en horizontale voegen 

in metselwerk kunnen worden 

gedicht. Daarna kan de grond-

laag	 van	 BOTAMENT®	 BE	 901	 Bi-

tumineus voorstrijkmiddel, of bij 

sterk zuigende of gezandstraalde 

ondergronden,	 van	 BOTAMENT® 

D 12 Diepteverkiezeling worden 

aangebracht.  

Om blaasvorming voor het aan-

brengen van de eerste afdichtings-

laag te beperken, moeten poreuze 

ondergronden of ondergronden 

met veel poriën, zoals beton en 

puimsteen, met een kras- en po-

riënvullaag van de gekozen bouw-

werkafdichting worden voorzien.  

Beschermen van de voet tegen negatieve 
waterdruk met  BOTAMENT® M 34 of  
MS 30    

Gronden met BOTAMENT® D 12 Diepte-
verkiezeling

Alle ondergronden moeten over 

voldoende sterkte en draagvermo-

gen beschikken en op het ogen-

blik van de afdichtingswerkzaam-

heden droog tot maximaal licht 

vochtig en vorstvrij zijn. 

Egaliseren van niet-behandelde plaatsen 
en uitsparingen met BOTAMENT® M 90 of  
M 36 Speed

Gronden met BOTAMENT® BE 901 Bitu-
mineus voorstrijkmiddel  

Verwijderen van losse stukken en 
afkanten van de fundamentranden

Afkanten van de buitenste metselwerk-
boorden
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SySTEEM	COMPONENTEN

Bitumen dikke coating  

Botament® Bm 92 Schnell/mach 3in1  

Glaszijdeweefsel 

Botament® GS 98  

Drainage- en afdekplaat 

Botament® DS 993  
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 Bouwwerkafdichting 

nieuwbouw

tijdbesparende verwerking 
met	de	Airless	Piston	Pump	Heavy	Coat	960	G	van	WAGNER.
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Grondwater, niet-stuwend en stuwend 
kwelwater
Bitumineuze bouwwerkafdichting met machinale en handmatige verwerking

De uitvoering van bouwwerkaf-

dichtingen tegen grondwater en 

niet-stuwend kwelwater wordt in 

deel	 4	 van	 DIN	 18195	 geregeld.	

Omdat	elk	type	bodem	vocht	kan	

opnemen en opslaan, moet steeds 

worden uitgegaan van grond- 

water als minimale belasting. 

Daarbij moeten de bodem onder 

de grondlaag en het gebruikte 

vulmateriaal zo doorlatend zijn 

(waterdoorlatendheidscoëfficiënt 

k≥ 10-4 m/s), dat water in vloeiba-

re vorm van de terreinhoogte tot 

aan de vrije grondwaterstand on-

gehinderd kan kwellen. 

Ook na sterke neerslag mag zich 

geen water voor de afdichting 

ophopen. 

Wordt bij weinig doorlatende 

bodems (waterdoorlatendheids-

coëfficiënt k < 10-4 m/s) echter een 

drainage	 volgens	 DIN	 4095	 inge-

bouwd, dan kan ook volgens be-

lasting	4	worden	afgedicht.	Maar	

ook hier mag zich op geen enkel 

moment water voor de afdichting 

ophopen en er druk op uitoefe-

nen.

Aanbrengen van de eerste laag BOTA-
MENT® BM 92 Schnell.  

Aanbrengen van de tweede laag BOTA-
MENT® BM 92 Schnell.  

Volgens belasting: Verstevigingsmiddel 
BOTAMENT® GS 98 in de eerste laag 
verwerken.  

Volvlakkig plamuren van de tweede laag.  

Tijdsbesparing door aanbrengen van 
BOTAMENT® BM 92 Schnell met de 
spuitmachine.
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BOTAMENT® RD 2The	 Green	 1 voldoet 

aan de eisen van de technische 

DIBt-beschrijving	„Beoordeling	van	

de uitwerkingen van bouwproduc-

ten op vloeren en grondwater“. 

Het is dus geschikt voor de bekle- 

ding van gier-, mengmest- en inkuil- 

installaties. 

SySTEEM	COMPONENTEN 

Snelle	en	multifunctionele	reactieafdichting			
Botament® rD 2the Green 1

 
Systeem	afdichtingstape

Botament® SB 78  
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Aanbrengen van de tweede laag  

5  

Kras- en poriënvullaag met BOTAMENT®  
RD 2THE GREEN 1

2  1  

Snelle bouwwerkafdichting van met de grond  
in contact komende bouwdelen  
Reactief afdichten zonder bitumen

De nieuwe en unieke bindmiddel-

technologie	op	polymeerbasis	van	

BOTAMENT® RD 2The	Green	1 biedt de 

verwerker volledig nieuwe ver-

werkingseigenschappen en een 

maximale veiligheid. Bovendien is 

geen grondlaag noch textieltus-

senlaag nodig, en wordt het aan-

tal	systeemcomponenten	beperkt.	

Voor de bouwwerkafdichting 

moeten bovendien kleine laagdik-

ten worden aangebracht. Dit be-

spaart tijd en materiaal. 

Bij belasting door grondwater 

wordt een dikte van de droge 

laag van 2 mm geëist, bij belasting  

stuwend kwelwater daarentegen 

2,5 mm. 

Op poreuze minerale ondergron-

den zoals beton is het aanbevolen 

om, voor het aanbrengen van de 

afdichting, eerst een kras- en po-

riënvullaag aan te brengen, om 

eventuele blaasvorming te vermij- 

den. 

Bovendien moeten droge onder-

gronden worden bevochtigd, om 

een licht vochtige ondergrond te 

verkrijgen. 

Bij alle binnenhoeken moet een 

minerale holplint worden ge-

vormd	 of	 afdichtband	 BOTA-

MENT®	 SB	 78	 worden	 verwerkt.	

Deze wordt in de 1e laag gelegd 

en met de 2e laag overwerkt. 

Kopse kant van de vloerplaat (min. 10 cm) 

Aanbrengen van de eerste laag BOTA-
MENT® 
RD 2THE GREEN 1

Vervaardigen van de aansluiting wand/
vloer met  BOTAMENT® SB 78  
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SySTEEM	COMPONENTEN 

Snelle	en	multifunctionele	reactieafdichting			
Botament® rD 2the Green 1

Systeem	afdichtingstape
 Botament® SB 78  

Afdichting van betonnen kelders van wateron-
doorlaatbaar beton:  
BOTAMENT® RD 2THE	 GREEN	 1 is toegelaten voor zowel het af-
dichten van de overgang van vloerplaten naar het verticale 
metselwerk, als voor de buitenliggende voegafdichting van 
bouwdelen van waterondoorlaatbaar beton. Voor gebruik 
als bouwwerkafdichting in de overgang naar bouwdelen van 
beton met hoge waterpenetratieweerstand volgens de bouw-
technische	specificatiebladen	A,	Deel	2,	Nr.	2.48.		  
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3  4  

5  6

2  1

Botament® rD 2the Green 1  
als afdichting van vloerplaten   
Reactief afdichten onder dekvloeren  

BOTAMENT® RD 2THE	GREEN	1 kan ook 

als afdichting onder dekvloeren of 

vloerplaten worden gebruikt. 

Op poreuze minerale ondergron-

den zoals beton, wordt aanbevo-

len om, voor het aanbrengen van 

de afdichting, eerst een kras- en 

poriënvullaag aan te brengen, om 

eventuele blaasvorming te vermij-

den. Droge ondergronden moeten 

bovendien worden bevochtigd, 

om een licht vochtige ondergrond 

te verkrijgen. 

De laagdikte die in acht moet wor-

den genomen, bedraagt droog 2 

mm; tussen de afdichting en de 

dekvloer kan eventueel een schei-

dingslaag	 van	 PE-folie	 worden	

aangebracht. 

Zo	 kan	 bij	 de	 overwerking	 een	

eenvoudige aansluiting van de 

horizontale en verticale afdichting 

worden gegarandeerd. 

Aanbrengen van de kras- en poriënvul-
laag met BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1 

Voorbehandelen van de binnenhoeken 
met BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1 

Aanbrengen van twee afdichtingslagen op 
de ondergrond 

Indrukken van de systeemafdichtband 
BOTAMENT® SB 78 in de verse massa en 
overwerking 

Verdelen en aftrekken van de sneldekvloer Aanbrengen van een laag PE-folie
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 Bouwwerkafdichting 

nieuwbouw

SySTEEM	COMPONENTEN 

Bitumen-voorstrijk concentraat
Botament® Be 901

Bitumen zelfhechtende baan 

Botament® KSK

Butyldichtingsband	

Botament® BD  
tIP: ProBleemlooS ButylafDIChtBanD

Zelfklevend	 BOTAMENT	 Butylafdichtband	 heeft	 een	 veelzijdig	 toe-

passingsgebied. Het hechtvlak wordt door een folie in twee delen be-

schermd. Dit vergemakkelijkt de verwerking in hoeken en randzones. 

De bovenzijde is met een vlies bedekt en maakt een verdere over- en 

aanwerking met minerale producten mogelijk.
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5  

Vastlijmen van de buitenhoeken  

6  

Aftapen van buisdoorvoeringen  

4  

Vastlijmen van de binnenhoeken 

1  2  

Op maat snijden van de KSK-stroken met 
een cutter 

3  

7  

Zelfklevende Botament® KSK-strook  
Snel	afdichten		

BOTAMENT®	 KSK	 Bitumen-	 zelf-

klevende stroken zijn uitermate 

geschikt voor snelle bouwwerkaf-

dichtingen	volgens	deel	4	 (bouw-

werkafdichtingen tegen grond- 

water en niet-stuwend kwelwater) 

en deel 5 (bouwwerkafdichtingen 

tegen niet-drukkend water op 

plafondoppervlakken en in natte  

ruimten)	van	DIN	18195.	

Afgezien van met de grond in con-

tact komende bouwdelen, zoals 

kelderbuitenmuren en terrassen, 

kunnen ook uitstekende bouwde-

len zoals balkons op tijdbesparen-

de	 en	 veilige	 manier	 met	 BOTA-

MENT®	KSK	worden	afgedicht.	

De voorbehandeling van de onder-

grond gebeurt zoals bij dikke bitu-

menbekledingen.	 BOTAMENT®	 BE	

901	 wordt	 echter	 onverdund	 of	

maximaal in verhouding 1:1 aan-

gebracht. 

Voor	 het	 vastlijmen	 van	 BOTA-

MENT®	KSK	worden	de	vormdelen	

voor binnen- en buitenhoeken 

evenals buisdoorvoeringen uit de 

stroken geknipt. 

In	de	hoeken	wordt	de	kopse	kant	

van de vloer eerst met een 10 x 30 

cm brede strook overlijmd en ver-

volgens wordt een passende drie-

hoek in de hoek vastgelijmd. 

Daarna wordt een stuk van 30 x 30 

cm in het midden tot in de helft 

Aandrukken van de KSK-strook met een 
rubberen roller Vastlijmen van de binnen-
hoeken 

ingesneden en op de aansluiting 

van de vloer met de verticale wand 

gelijmd. 

De stroken worden vervolgens 

met een minimale overlapping van 

8	cm	vastgelijmd.	

Overlijmen van de bovenzijde van de KSK-
strook aan de voet van de buitenmuur met 
BOTAMENT®-Butylafdichtband 

Gronden met BOTAMENT® BE 901 of 
BOTAMENT® B 97 L  
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Alternatief

Snelle	en	multifunctionele	reactieafdichting
Botament® rD 2the Green 1  

14

Voegband 
Botament® B 180

Bitumen	dikke	coating	2C

Botament® Bm 92 Schnell

SySTEEM	COMPONENTEN 

 Bouwwerkafdichting 

nieuwbouw

BOTAMENT® D 12
Diepteverkiezeling
•  Met sproeier aan te brengen grondering voor 

    alle dikke bitumencoatings

•  Verdicht mineralen ondergronden

•  In de verhouding 1:1 met water mengen

•  Oplosmiddelvrij

BOTAMENT® D 12 is niet alleen geschikt als diepteverkieze-
ling voor de versteviging van licht gezandstraalde onder-
gronden, maar kan ook als grondlaag op pleister worden 
gebruikt. Het product beperkt de zuigkracht van onder-
gronden binnen en buiten, en is oplosmiddelvrij.



4

Later aangebrachte lichtkoepels verwerken

1   2  

3  

Bij afdichtingswerkzaamheden tegen stu-
wend kwelwater en drukkend water door-
voeringen door middel van los-vastflens-
constructies uitvoeren

overgangen vakkundig uitvoeren   
Voegbanden en buisdoorvoeringen

Afdichtingen over voegen moe-

ten het indringen van vocht via de 

voegen in het bouwwerk verhin-

deren.	Ze	worden	aan	vele	belas-

tingen blootgesteld als gevolg van 

bewegingen van bouwdelen, tem-

peratuurschommelingen en wa-

terdruk. Bij oppervlakteafdichtin-

gen van kunststofgemodificeerde 

dikke bitumineuze bekledingen en 

reactieve afdichtingen gebeurt de 

afdichting over voegen met voeg-

banden van kunststofafdichtings-

stroken die met het materiaal 

compatibel zijn en die een vlies- of 

textielbedekking hebben voor de 

inbedding in het afdichtingsmate-

riaal. Bij oppervlakteafdichtingen 

van koudzelfklevende bitumineu-

ze stroken moet de afdichting 

over de voegen met een extra 

KSK-strook	 van	 ten	minste	 30	 cm	

breed worden verstevigd.

Doorboringen, aan- en afsluitin-

gen moeten zo worden gepland 

en uitgevoerd, dat er geen vocht 

achter	of	onderdoor	kan	lopen.	Ze	

moeten zo worden geplaatst dat 

de bouwwerkafdichting vakkun-

dig kan worden aangesloten.

Bij afdichtingswerkzaamheden tegen 
grondvocht en niet-stuwend kwelwater 
doorvoeringen met holplinten aan de dik-
ke bitumineuze bekleding aanwerken

Bouwscheidingsvoegen met voegband 
BOTAMENT® B 180 overbruggen 
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BOTAMENT® RD 2	THE	GREEN	1	 kan voordelig worden gebruikt voor de 

gedeeltelijke sanering en reparatie van defecte dakafdichtingen. Bij de 

overwerking	van	voegen	adviseren	het	afdichtband	BOTAMENT®	SB	78	

te verwerken.

SySTEEM	COMPONENTEN  

Snelle	en	multifunctionele	reactieafdichting			 

Botament® rD 2 the Green 1

 
Systeem	afdichtingstape

Botament® SB 78  

 Bouwwerkafdichting 

Sanering



17

Bij de sanering van oude gebou-

wen treft men vaak oude af-

dichtingen en beschermingsverf in 

de meest uiteenlopende uitvoerin-

gen aan.

Als deze nog aan de ondergrond 

hechten, kunnen ze worden over-

werkt.	Een	uitzondering	hierop	was	

tot nog toe verf op basis van teer: 

deze moest altijd volledig worden 

verwijderd, omdat bitumen en teer 

niet compatibel zijn. Voor aanbren-

gen	 van	 nieuwe	 afdichtingssys-

teem, moet in principe de onder-

grond zorgvuldig gereinigd worden 

en moeten onbehandelde plaatsen 

vakkundig hersteld worden. 

voor de sanering van oude bitumi-

neuze afdichtingen of lagen heeft 

de verwerker twee mogelijkheden: 

overwerking met de oplosmiddel-

houdende bitumenafdichting Bo-

tament® B 97 l.  

Het oplosmiddel in de afdichting 

zorgt ervoor dat de nieuwe con-

tactlaag optimaal op de oude on-

dergrond hecht. 

BOTAMENT®	B	97	L	wordt	 in	nat-

te toestand gelijkmatig met ge-

droogd kwartszand bestrooid. 

Afhankelijk van het weer moet 

vervolgens een droogperiode van 

4-5	 werkdagen	 worden	 in	 acht	

genomen, zodat het oplosmiddel 

volledig kan uitdampen. Daarna 

wordt de nieuwe afdichting van 

dikke bitumineuze bekleding of 

BOTAMENT® RD 2THE	 GREEN	 1 aange-

bracht.

3  

1  2  

Kras- en poriënvullaag als hechtlaag 

4  

ondergrondvoorbehandeling en afdichting
Renovatie en sanering van bestaande afdichtingen  

overwerking met BOTAMENT® 

rD 2the Green 1. De snelle, multifunc-

tionele reactieve afdichting garan-

deert een goede hechting op de 

ondergrond.	Ze	bevat	geen	oplos-

middelen of bitumen. Bestrooien 

is	niet	nodig.	Na	de	volledige	uit-

droging van de kras- en poriënvul-

laag wordt de nieuwe afdichting 

van dikke bitumineuze bekleding 

of	BOTAMENT® RD 2THE	GREEN	1 aan-

gebracht.

Vervaardigen van de aansluiting wand/
vloer met BOTAMENT® SB 78  

Aanbrengen van de eerste en tweede 
laag BOTAMENT® RD 2  THE GREEN 1

Ondergrond reinigen, bijvoorbeeld met een 
hogedrukreiniger.  
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Ausführungsprotokoll 
für die Herstellung von KMB Abdichtungen / Reaktiv-Abdichtungen (MDS) 
 
 
Ausführendes Unternehmen: 

     

  
 
Verarbeiter/Mitarbeiter: 

     

  
 
Bauvorhaben: 

     

  
 
Auftraggeber: 

     

  
 
Datum: 

     

  Tagesbericht-Nr.: 

     

  
 
Objektdaten Baufortschritt: Kellerwände:   
 
Lufttemperatur: ca. 

     

  °C  Untergrundtemp.: ca. 

     

  °C Kellerdecke:  
  
Luftfeuchte: ca..

     

  %      regnerisch     sonnig     bewölkt  EG-Decke:  
 
 Dach:   
 
 
Boden   durchlässig (z.B. Kies/Sand)       wenig durchlässig (z.B. Ton, Lehm)       Wasserhaltung  
 
 
Dränung 
Gemäß DIN 4095       vorhanden    nach LV geplant  nach LV keine  
 
 
Lastfall 
  
 Bodenfeuchte   aufstauendes Sickerwasser  

 nicht aufstauendes Sickerwasser  drückendes Wasser* 

  

 *Hinweis : Für diese Beanspruchung lässt DIN 18 195-5 bzw. –6 keine Bitumendickbeschichtungen zu. Entsprechend 
 VOB, Teil C, der DIN 18 336 ist die Abdichtung mit Dickbeschichtungen zu vereinbaren. Der Auftraggeber ist auf die 
 Abweichung zur DIN 18 195 ausdrücklich (schriftlich) hinzuweisen. 
 
 
Untergrund 
 
  Mauerwerk, glatt  Mauerwerk haufwerkporig   Beton Alter 

    

 Tage 

  Mauerwerk, profiliert  verputzte Fläche    sonstige 

     

 

  alte bestehende Abdichtung 
 
 
Untergrundvorbereitung 
 
  Flächen gereinigt  Vertiefung > 5 mm vermörtelt 

  Fundamentvorsprung/Stirnfläche gereinigt  Dünnputz erstellt 

  Kanten gefast  Kratz- und Lunkerspachtelung 

  überstehende Horizontalsperre beseitigt  Schutz gegen rückseitig einw. Wasser 

 
 
Voranstrich  
  
 Produktbezeichnung: 

     

  verwendete Menge:  

     

  
  Verdünnung: 

     

  erstellt am: 
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*De volledige 3-pagina

productie-rapport beschikbaar

te downloaden op 

www.botament.com  

Kwaliteitsbescherming van de afdichting  
Bescherming bij volledige uitdroging en laagdiktecontrole

meting van de natte laagdikte   

De kwaliteitsbescherming van 

afdichtingen wordt in de norm 

18195	 beschreven.	 De	 controle	

kan snel en makkelijk worden uit-

gevoerd.	 Ze	 biedt	 de	 uitvoerder	

een grote veiligheid en geldt voor 

de opdrachtgever als bewijs voor 

de	geleverde	prestatie.	 In	het	ka-

der van de kwaliteitsbescherming 

wordt de natte laagdikte die door 

de fabrikant wordt bepaald, door 

meerdere metingen gecontro- 

leerd. 

Er	vinden	ten	minste	20	metingen	

per object plaats, resp. 20 metin-

gen per 100 m². De resultaten 

worden in een uitvoeringsproto-

col	vastgelegd*.	Dit	type	controle	

garandeert voldoende droge laag-

dikte over het totale oppervlak.  

  

  

Controle van de volledige  

uitdroging   

Naast	 de	 natte	 laagdikte	 wordt	

ook de volledige uitdroging ge-

controleerd. Bij de reactieve af-

dichting	BOTAMENT® RD 2 THE	GREEN	1	

 moet deze controle aan de hand 

van optische controle van de volle-

dige uitdroging gebeuren. Bij dik-

ke bitumineuze bekleding wordt 

de toenemende volledige uitd-

roging door middel van een ver-

nietigende proef op een referen-

tieobject bepaald. Daartoe wordt 

een spie van de dikke bitumineu-

ze bekleding aangebracht op een 

ondergrond die met het metsel-

werk overeenstemt. Deze moet in 

de bouwput worden opgeslagen, 

omdat hier de meest ongunstige 

uitdrogingsvoorwaarden heersen. 

vernietigende proef op 
het referentieobject

Afhankelijk van het gebruikte 

materiaal en de heersende weer-

somstandigheden, wordt de bitu-

menspie na 2-3 dagen met een cut-

termes	aangesneden.	Pas	wanneer	

het materiaal een vaste en com-

pacte toestand heeft bereikt, kan 

van een volledige uitdroging wor-

den	uitgegaan.	 Pas	 dan	 kan	men	

beginnen met het aanbrengen van 

de	drainage-	en	beschermplaat	DS	

993.	 De	 afzonderlijke	 controles	

moeten bij afdichtingswerkzaam-

heden in elk geval schriftelijk 

worden aangetoond. Wij stellen u 

hiertoe graag ons uitvoeringspro-

tocol* ter beschikking.  

productie rapport  
voor KmB productie Sealings /
reactieve afdichtingen (mDS)

meting van de natte laagdikte

 Bouwwerkafdichting 

Kwaliteits-
bescherming
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Bescherming van de afdichting   
Bescherming	tegen	statische,	mechanische	en	dynamische	belastingen		

Om schade aan de aangebrachte 

afdichting te verhinderen, moet 

deze in de grond duurzaam wor-

den beschermd. De drainage- en 

beschermplaat	DS	993	voldoet	aan	

de	eisen	van	DIN	18195	Deel	10	en	

DIN	4095	met	een	enkel	product.	

De plaat wordt in de fabriek van 

een noppenfolie voorzien, voor 

een snelle en doelgerichte wa-

terafvoer. Het vlies boven de nop-

penfolie dient als filter tegen ver-

zanding en garandeert daardoor 

een duurzame drainagefunctie. 

Er	 is	bovendien	PE-schuim	aange-

bracht dat zorgt voor een veilige 

drukverdeling van de grond op 

de	afdichting.	De	PE-rug	dient	als	

glijlaag en verhindert dat belastin-

gen uit de grond aan de afdichting 

doorgegeven worden. 

Ze	wordt	met	een	aantal	bitumen-

kluiten aangebracht na volledige 

uitdroging van de dikke bitumi-

neuze bekleding.  

  

BOTAMENT®	DS	 993	wordt	 onder	

andere gekenmerkt door:  

•	 Hoge	mechanische	 sterkte,	 ook	

bij aanhoudende drukbelasting 

•	 Doeltreffende	 drainage-eigen-

schappen  

•	Eenvoudig	en	snel,	en	daardoor	

voordelig, aanbrengen van de 

plaat met groot oppervlak 

•	 Voldoet	 aan	 de	 eisen	 van	 DIN	

18195	en	DIN	4095		

De drainage- en beschermplaat Bota-
ment® DS 993 beschermt de bitumineuze 
bekleding zelfs bij aanhoudende drukbe-
lasting. 
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PRODUCT COLOUR

WHITE

Voorspuitpleister 

Botament® renovation vSm

Gewoon mooie muren in bruikbare ruimtes, zoals kelders 
en garages, maar ook voor buiten.

SySTEEM	COMPONENTEN  

Vochtregulerend pleister 

Botament® renovation fSP  

Vochtregulerende pleister fijn

Botament® renovation fP  

metselwerkreparatie 

Sanering van  
vochtige wanden

20



1

2  

3

3  

Machinetechniek  

Voorbehandeling van de ondergrond  

Botament® renovatie  
Gebruik	met	machinale	&	handmatige	verwerking

Het	 Renovatiesysteem	 BOTA-

MENT® Renovatie kan worden ge-

bruikt als alternatief op plaatsen 

waar tot nog toe met klassieke 

saneringssystemen	werd	gewerkt.	

De voordelen van het product zijn 

voornamelijk het grote diffusie-

vermogen en de duurzaamheid 

van	het	systeem.	

Men	 gaat	 op	 dezelfde	manier	 te	

werk als wanneer saneerpleister 

wordt	 gebruikt.	 Eerst	 wordt	 de	

zoutbelaste bepleistering wegge-

slagen. Dan worden de voegen, 

indien mogelijk, tot 2 cm diep 

uitgekrabd. Op deze voorbereide 

ondergrond wordt dan de nieu-

we pleisterlaag aangebracht, van 

voorspuitmortel tot de optionele 

fijne pleisterlaag. 

Bij machinale verwerking van 

vochtregulerend pleister is voor-

spuitmortel	 niet	 nodig.	 BOTA-

MENT®	 Renovatie	 FSP	 kan	 pro-

bleemloos met de gebruikelijke 

machines voor fijn pleister, turbo-

namenger of luchtbellenworm-

mantel worden verwerkt. 

Methode weten- schappelijk bewezen  door het materiaal onderzoek en testinstituut aan de Bauhaus universiteit weimar

Machinale	verwerking	 Handmatige	verwerking		

De gevel is klaar  

Netvormig aanbrengen van de voorspuit-
mortel BOTAMENT® RENOVATIE VSM in de 
vorm van een 

Aanbrengen van het vochtregulerende 
pleister BOTAMENT® RENOVATIE FSP  

optioneel  Aanbrengen van de fijne pleis-
terlaag BOTAMENT® RENOVATIE FP

Gladmaken met de pleisterregel  

2

4
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Desoi	EC-02	(Art.	10558)

SySTEEM	COMPONENTEN  

Boorgatsuspensie  

Botament® mS 5 

Waterdichte dichtingslaag  

Botament® mS 10 

WTA-renovatiepleister	 
Botament® mS 20 

Sulfaatbestendige	dichtingsmortel

Botament® mS 30  

22

metselwerkreparatie 

Sanering van  
vochtige wanden



1  

Voorbehandelen van de ondergrond  

3  

Boorgaten boren

5  

2  

Dichtlagen aanbrengen 

7  8  

Effenen en oppervlak afstrijken

4  

Uitblazen van het boorgat

6  

Klassieke metselwerkreparatie
Metselwerkinjectie	en	saneerpleistersystemen

Tegenwoordig	wordt	een	kelder	bij	

nieuwbouw als vanzelfsprekend 

als extra woonruimte ingepland, 

bv.	 als	 kantoor,	 hobbyruimte,	

gastenkamer of wellnessruimte. 

Externe	 afdichting	 met	 warmte-

isolatie wordt standaard voorzien. 

Dit is echter ook mogelijk voor 

kelders van bestaande gebouwen. 

Door een zorgvuldig geplande en 

uitgevoerde sanering kunnen ook 

naderhand nog nuttige ruimten 

van hoogwaardige kwaliteit ont-

staan. Hierbij kan de technische 

WTA-beschrijving	4-6-05/D	helpen:	

„Later	 aangebrachte	 afdichting	

van met de grond in contact ko-

mende bouwdelen“, uitgegeven 

door	 de	 Wissenschaftlich-Tech-

nischen Arbeitsgemeinschaft für 

Bauwerkserhaltung und Denk-

malpflege e.V. (Wetenschappe- 

lijk technische werkgemeenschap 

voor bouwwerkconservering en 

monumentenzorg). analyse be-

tekent succes!   

Elke	 kelder	 kan	 worden	 gesa- 

neerd. Het succes is afhankelijk 

van de diagnose van het bouw-

werk. Daarbij horen een ana- 

lyse	 van	 de	 schade	met	 de	 regis-

tratie van de bouwstaat en een  

laboratoriumonderzoek. 

Bovendien moet de omvang van 

de schade worden bepaald. Op 

basis van deze informatie en resul-

taten wordt een individueel sane-

ringsplan opgesteld.

 

Saneerpleister BOTAMENT® MS 20 aan-
brengen

Plaatsen van de slagkeilbouten Injectie BOTAMENT® MS 10 met pomp-
techniek

laboratoriumanalyse

Er	 worden	 stalen	 uit	 het	 metsel-

werk genomen, idealiter als boor-

kern. Deze worden luchtdicht 

verpakt naar het laboratorium ge-

stuurd en onderzocht. 

De resultaten van die stalen be-

treffen het zoutgehalte en de 

vochtdoorlating

23
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SySTEEM	COMPONENTEN

 

Sulfaatbestendige	dichtingsmortel 
Botament® mS 30 

Boorgatsuspensie

Botament® mS 5 

Waterdichte dichtingslaag

Botament® mS 10
 

WTA-renovatiepleister

Botament® mS 20

In	de	technische	beschrijving	

2-9-04	van	de	Wissenschaft-

lich-Technischen	Arbeitsge-

meinschaft für Bauwerkser-

haltung und Denkmalpflege 

(Wetenschappelijk technische 

werkgemeenschap voor 

bouwwerkconservering en 

monumentenzorg) staan de 

technische eisen voor saneer-

pleistersystemen.

metselwerkreparatie 

Sanering van  
vochtige wanden
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2  

5  6

1

Klassieke metselwerkreparatie   
Metselwerkinjectie	en	negatiefafdichting	aan	de	binnenzijde

Als gevolg van capillair water-

transport	 kan	 hygroscopische	

vochtopname optreden. Dit is mo-

gelijk bij met zout verrijkt metsel-

werk. 

De aanwezige zouten kunnen 

vocht in de vorm van waterdamp 

uit de omgevingslucht aantrekken 

en binden. Daarbij wordt zo veel 

luchtvochtigheid gebonden dat 

de aggregaatstoestand van gas-

vormig in vloeibaar overgaat. 

De zouten gaan dan weer in een 

oplossing over. Hierdoor blijft het 

zoutbelaste metselwerk, ondanks 

nieuwe aangebrachte horizontale 

sperringen, toch vochtig.

Saneringsmogelijkheid: 

horizontale sperring plus saneer-

pleister    

Alleen de combinatie van een  

nieuwe horizontale sperring en 

een saneerpleister levert het ge-

wenste	 succes.	 Traditionele	 pleis-

terkalk is voor saneringen niet 

geschikt door het kleine poriën-

volume. De gekozen middelen zijn 

speciale saneerpleisters die, in te-

genstelling tot normale pleisters, 

een duidelijk grotere poreusiteit 

vertonen. 

Daardoor kunnen ze zouten op- 

slaan en daardoor het optreden er-

van aan het oppervlak verhinderen.  

De porositeit zorgt er ook voor 

dat het capillaire watertransport 

in vloeibare vorm wordt tegen-

gegaan. 

Door de grote dampdoorlaatbaar-

heid wordt gasvormig watertrans-

port bevorderd. 

Dit is bevorderlijk voor de voort-

durende uitwisseling van vocht 

tussen saneerpleister en omge-

vingslucht. 

Met de kwast aanbrengen van de 1e laag

Aanbrengen van het saneerpleistersys-
teem

Verwerken in twee lagen!

Aftrekken en gladmaken van het pleiste-
roppervlak

3  

Injectie BOTAMENT® MS 10 met pomp-
techniek

4  

Aanbrengen van het spuitmengsel
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Botament® mS 80 w be-

schermt gevels niet alleen te-

gen het indringen van vocht, 

maar beperkt op doeltreffende 

wijze ook vervuiling, zoals de 

vorming van zwammen en mos 

op de muren.  

SySTEEM	COMPONENTEN

Facade-impregnering

Botament® mS 80 w  

”DE PARAPLU VOOR UW HUIS!“

metselwerkreparatie 

Bescherming van 
zichtbaar metselwerk
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Gevelimpregnering   
Waterafstotend maken van minerale ondergronden

BOTAMENT®	MS	 80	W	 beschermt	

gevels niet alleen tegen het in-

dringen van vocht, maar beperkt 

op doeltreffende wijze ook ver-

vuiling, zoals de vorming van 

schimmels en mos op de muren. 

Droge muren zijn goed beschermd 

tegen vorstschade en behouden 

bovendien hun warmte-isolatie-

eigenschap, die bij van vocht door-

drongen bouwdelen duidelijk ge-

deeltelijk daalt. Aangezien het bij 

de	 behandeling	met	 BOTAMENT® 

MS	80	W	gaat	om	het	waterafsto-

tend maken van de muren, blijft 

hun doorlaatbaarheid volledig 

behouden.	 Slagregen	 loopt	 drup-

pelsgewijs	 van	 met	 BOTAMENT® 

MS	 80	W	 behandelde	 oppervlak-

ken af. 

BOTAMENT®	 MS	 80	 W	 is	 ge- 

schikt voor de impregnering van 

alle zuigende wandoppervlakken 

van metselwerk en beton. Daarbij 

wordt in principe materiaal aan-

gebracht tot het volledige opper- 

vlak gelijkmatig is verzadigd. De 

beschermende	 functie	 van	 BOTA-

MENT®	 MS	 80	 W	 kan	 naar	 wens	

vaak door een regelmatige nabe-

handeling worden vernieuwd.  

1  2  

4

Ondergrond grondig reinigen

Aanbrengen van BOTAMENT® MS 80 W 
met spuitgereedschap

Aanbrengen van BOTAMENT® MS 80 W 
met roller of kwast

Vloeroppervlak voor de muur met zand 
beschermen
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 oppervlaktevoorbereiding 

Dekvloersystemen

BOTAMENT® E 120 -

HiEr vOOr 20 jAAr!

BOTAMENT® E 120
Epoxydhars grondering 2 C / 
bouwhars

• zeer goede hechting op zuigende 

   en niet-zuigende ondergronden

• zeer goede indringvermogen

• lage viscositeit

• bindmiddel voor het vervaardigen 

   van epoxydharsmortel

SySTEEM	COMPONENTEN

Kwartszand 

Epoxyhars		
Botament® e 120
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Kunstharsdekvloeren   
Kunstharsmortel en dekvloeren voor bijzondere eisen  

Mortel	 en	 dekvloeren	 op	 kunst-

harsbasis zijn voor bijzondere ei-

sen	 vaak	 de	 beste	 keuze.	 Ze	 zijn	

zowel de probleemoplossers voor 

saneringswerkzaamheden onder 

grote tijdsdruk alsook de optimale 

belastingsverdelingslaag of repa-

ratiemaatregel bij moeilijk hech-

tende ondergronden zoals staal 

en zeer heterogene oppervlakken. 

In	 vergelijking	 met	 minerale	 ma-

terialen ontwikkelen ze duidelijk 

hogere drukwaarden. Kunsthars-

dekvloeren zijn daarom ook ui-

termate geschikt voor mechanisch 

zwaar belaste oppervlakken in de 

industriebouw.

Afgezien van de hoge drukwaar-

den en de snelle uitharding, kun-

nen mortel en dekvloeren op 

kunstharsbasis ook al in zeer klei-

ne laagdikten worden gelegd. 
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1  2  

Toevoeging van kwartszand volgens de 
gewenste mortelconsistentie

Aanbrengen van de gemengde mortel op 
de ondergrond (vanaf een MV van 1:4 
op een natte hechtlaag van BOTAMENT® 
E 120)

Mengen van het tweecomponenten-
bindmiddel BOTAMENT® E 120

Omgieten van BOTAMENT®  E 120 in een 
schone kuip

Bovendien zijn ze, door hun sa-

menstelling zonder water na de 

bereiding, ongevoelig voor de in-

werking van vocht.

Met	 BOTAMENT®	 E	 120,	 een	 uni-

verseel	 epoxyhars	 dat	 zich	 al	

decennialang heeft bewezen, 

kunnen, door toevoeging van ge-

droogd kwartszand, probleemloos 

mortel en dekvloeren in elke ge-

wenste consistentie worden ver-

vaardigd, van fijne zelfnivelleren-

de reparatie- en gietmortels, tot 

een stabiele dekvloermassa.

4
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materiële eisen Botament® e 120 gebouw hars /
dekvloer zand klaar mengsel, kg

Ratio
BOTAMENT® E 120: 

Zand

Required 
BOTAMENT® E 120 

(kg/m²/mm)

Required Zand* 
(kg/m²/mm)

1 : 3 0,47 1,4

1	:	4 0,40 1,6

1	:	7 0,27 1,9

1 : 10 0,20 2,0

1 : 15 0,14 2,1

* betrekking op een zand dichtheid van 2,5 kg / l
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Productie rapport voor
functionele verwarming van 
verwarmde vloerconstructie

*het gehele productieproces

rapport is beschikbaar voor

downloaden op

www.botament.com

SySTEEM	COMPONENTEN

Bindmiddel snelle dekvloer
Botament® m 56 Speed  

alternatief
gebruiksklare mortel snelle dekvloer 
Botament® m 56 Speed fm  

alternatief
Gebruiksklare	mortel	snelle	dekvloer	

Botament® m 54 fm  

alternatief
Bindmiddel snelle dekvloer 

Botament® m 54   

 oppervlaktevoorbereiding 

Dekvloersystemen



31

4  

Dekvloer wrijven

1  

3

5

BOTAMENT® M 56 Speed mengen Aanbrengen van BOTAMENT® M 56 Speed 
op de scheidingslaag

2  

Dekvloer aftrekken  

Dekvloer glad maken  

Sneldekvloeren
Zwevend	leggen	

Zogenaamde	 zwevende	 dekvloe-

ren, dus dekvloeren op isolatiela-

gen, worden in de moderne wo-

ningbouw steeds vaker gevraagd 

door de hogere eisen op het ge-

bied van warmte- en geluidsisola-

tie. Als dekvloer voor verwarming 

dienen ze bovendien voor de  

plaatsing van de verwarmings- 

elementen.	 Centraal	 hierbij	 staat	

het feit dat de dekvloer snel be-

dekkingklaar is. De bouwfasen 

worden immers steeds korter. 

De materiaaltechnische eisen die 

aan sneldekvloeren worden ge-

steld, zijn immens. Om schade te 

vermijden, moeten de parameters 

uitdroging, krimp en geknoei blij- 

vend worden gecontroleerd. Al-

leen door het gebruik van hoog-

waardige	 CEM	 I-cementen	 is	 het	

mogelijk om de uitdroging bij  

gelijktijdige krimpcontrole te ga-

randeren.
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1 dag 7 dagen 14 dagen 28  21 dagen   dagen 

In dagen

Met	een	geschiktheid	voor	bedekking	van	amper	4	uur	en	het	minima-
le krimpverhardingsgedrag zijn ook extreem krappe bouwtijden geen  
probleem meer.  

De krimparme verharding maakt het leggen van een bovenlaag van  
tegels en natuursteen goed mogelijk.

M 56 Speed FM  

SySTEEM	COMPONENTEN 

Hechtemulsie/ dekvloertoevoeging
Botament® D 10

Bindmiddel snelle dekvloer 
Botament® m 56 Speed  

Botament® m 56 Speed  
Bindmiddel snelle dekvloer

gebruiksklare mortel snelle dekvloer 
Botament® m 56 Speed fm  

Botament® m 56 Speed fm
gebruiksklare mortel snelle dekvloer

alternative
Gebruiksklare	mortel	snelle	dekvloer	

Botament® m 54 fm  

Bindmiddel snelle dekvloer 
Botament® m 54   

 oppervlaktevoorbereiding 

Dekvloersystemen

EXTREEM

KRiMpARME!
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4  

Dekvloer wrijven en glad maken

Hechtlagen maken met BOTAMENT® D 
10

Dekvloer aanbrengen op de natte hecht-
laag

Inborstelen van de hechtlaag van BOTA-
MENT® D 10 en de gemengde dekvloer

1  2  

3  

Sneldekvloer
In	verband	leggen

Dekvloeren die in verband met 

een dragende ondergrond wor-

den gelegd, kunnen onmiddellijk 

worden gebruikt of met een bo-

venlaag worden bekleed. De dikte 

van dekvloeren bij verbindingsla-

gen is hierbij niet belangrijk voor 

hun belastbaarheid. Het verband 

met de dragende ondergrond ga-

randeert immers de overbrenging 

van	 alle	 statische	 en	 dynamische	

krachten. 

Het gebruik van speciale hecht-

lagen garandeert op deze plaats 

dat de dekvloer een voldoende 

hechting op de ondergrond heeft. 

Eventueel	 aanwezige	 resten	 van	

toevoegmiddelen voor beton en 

nabehandelingsmiddelen mo-

gen het verband niet aantasten. 

Scheuren	 in	 de	 dragende	 onder-

grond kunnen ook tot scheuren in 

de dekvloer bij verbindingslagen 

leiden. 

Daarom moeten ze, voor het leg-

gen van de dekvloer, indien moge-

lijk, constructief worden gedicht. 
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• GEURNEUTRAAL  

• IN DEELMENGSELS TE 

VERWERKEN  

• ZONDER DEKVLOER-

KLEMMEN TE GEBRUIKEN 

SySTEEM	COMPONENTEN

Botament® r 70 Giethars 2K  

34

 oppervlaktevoorbereiding 

Scheurverharsing

Giethars	2K			
Botament® r 70  
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5  6  

4  

1  

Scheur in de dekvloer   Optioneel:  Scheur verbreden met
 Flex    

2  

3  

Schoonmaken van de scheur (stofzuigen)  

Kwartszand in de natte giethars strooien 

Dichten van de scheur met BOTAMENT® 
R 70 

Overtollige giethars glad plamuren  

Dekvloerreparatie      
Verharsen van scheuren  

Voor wat betreft de overeen-

komst is het vullen van voegen 

een bijzondere prestatie. Door- 

gaans worden schijnvoegen con-

structief met reactiehars gedicht, 

zodra de dekvloer bedekking-

klaar is. 

Voordat de scheuren worden ge-

dicht, worden zeer smalle scheu-

ren bovenaan doorgaans breder 

gemaakt. Vervolgens worden 

door uitblazen of stofzuigen 

stof en losse bestanddelen uit 

de scheur verwijderd. Door de 

goede penetratie is een laagvis-

keuze kunsthars ideaal om in de 

scheur te gieten. Het nog natte 

reactieharsoppervlak moet met 

kwartszand worden bestrooid, 

om een optimale verbinding van 

de ondergrond met de lijm van 

de bovenlaag te garanderen.



BOTAMENT® Renovation GS 4
Fijnplamuur op basis van cement

BOTAMENT®	GS	4	is	een	eencomponentige,	polymeerver-

beterde, gemakkelijk verwerkbare fijnplamuur voor de 

reparatie van gladde, vlakke wand- en plafondoppervlakken 

binnen en buiten.

• Voor het maken van oppervlakken conform 

   de kwaliteitseisen Q1 tot Q4

• Geschikt voor vochtige ruimten

• slijpbaar

• Stuikt niet in

• Zeer krimparm

36

 oppervlaktevoorbereiding 

Plamuurmassa‘s

EXTREEM
KIMpARME!

NIEUW SySTEEM	COMPONENTEN 

Lichte	egalisatieplamuur	tot	30	mm	
Botament® m 90 

alternatief
Multifunctionele	snelcementmortel		

Botament® m 36 Speed 

alternatief 
Fijnplamuur op basis van cement            

Botament® GS 4
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3  4  

2  1  

Aanbrengen van een hellingslaag van BO-
TAMENT® M 36 Speed in inloopdouches.

egaliseren van vloeren en wanden      
met een stabiele egalisatielaag

Wanden en vloeren bevinden zich 

niet altijd in een toestand waar- 

in ze zonder voorbehandelende 

maatregelen met tegels en platen 

kunnen worden bedekt. Dit geldt 

bijna altijd voor saneringen, maar 

ook in de nieuwbouw kan egali-

seren nodig zijn om de gewenste 

effenheid	te	verkrijgen	(DIN	18202	

„Toleranties	 in	 de	 hoogbouw“)	

voor plaatsen met de dunbedme-

thode of om beschadigde zones, 

open voegen of uitsparingen op 

te vullen.

Daarnaast moet men in veel ge-

vallen zoals op balkons of in bad-

kamers (met een inloopdouche), 

vooraf hellingslagen aanbrengen 

om een goede waterafvoer te ga-

randeren.

Daarvoor zijn stabiele materia-

len	 zoals	 BOTAMENT®	 M	 90	 lich-

te egalisatieplamuur (tot 30 mm) 

en	BOTAMENT®	GS	 4	plamuur	op	

basis	 van	 cement	 en	BOTAMENT® 

M	36	Speed	snelbindende	cement-

mortel geschikt. Alle producten 

kunnen zowel binnen als buiten 

worden gebruikt en al na korte 

tijd worden overwerkt.

Nabehandeling van BOTAMENT® M 90 
met het strijkblad.

Gebruik van BOTAMENT® GS 4 voor het 
plamuren van bouwplaten

Egaliseren van oneffen wandoppervl-
akken met BOTAMENT® M 36 Speed in 
laagdikten tot 50 mm

Een dunne laag van de fijne egalisatiepla-
muur BOTAMENT® M 90 aanbrengen.

Aanbrengen van BOTAMENT® GS 4 bij 
gebruik op gipskarton



• voor verwarmde oppervlakken en 

   vloerverwarmingen, die worden aanbevolen

   voor een dunlagige inbedding

• zeer grote hardheid van het oppervlak

• bestand tegen stoelwielen

• naadloze laageigenschappen

• voor laagdikten tot 40 mm in één 

   bewerking en

Voor kritische

ondergronden!

Te verwerken

zonder binnengrenzen

versterking!

38

 oppervlaktevoorbereiding 

nivelleermassa’s

BOTAMENT® M 53 Extra
fibre-reinforced, cement-based 
levelling compound up to 40 mm

SySTEEM	COMPONENTEN 

Diepgrond 
Botament® D 11

Nivelleermassa	tot	20	mm		
Botament® m 50 Classic

 

alternatief 
Nivelleermassa	tot	30	mm	

Botament® m 51 Classic 
 

alternatief 
Vezelgewapende	nivelleermassa	tot	40	mm	

Botament® m 53 extra  



3 4

39

o
PP

er
v

la
K

te
v

o
o

rB
er

eI
D

In
G

Overal waar vloeren op een groot 

oppervlak moeten worden geëga-

liseerd, zijn nivelleermassa‘s het 

aangewezen	 middel.	 Naast	 de	

snelle verwerking en eenvoudige 

hantering, creëren ze een perfecte 

ondergrond voor tegels en vloe-

ren.

Daarbij zijn de nivelleermassa‘s 

niet alleen voor het egaliseren 

van ondergronden met te hoge 

maattoleranties of voor het ega-

liseren van verschillende hoog-

tes bij renovaties vereist, maar in 

het algemeen ook onvermijdelijk, 

wanneer bedekkingen zoals tegels 

in	XXL-formaat	of	gladde	vloerbe-

dekkingen	 zoals	 PVC	 of	 linoleum	

een hoge vlakheid vereisen die 

dekvloeren in het algemeen niet 

kunnen bieden.

Vóór het aanbrengen van de ni-

velleermassa worden de vloerop-

pervlakken eerst voorzien van een 

grondlaag en de randstroken aan 

de opgaande bouwdelen beves-

tigd. Bij het mengen moet bijzon-

dere aandacht worden besteed 

aan de precieze toevoeging van 

de hoeveelheid water.

Naast	de	veelzijdige	nivelleermas-

sa	zoals	BOTAMENT®	M	50	(tot	20	

mm	 laagdikte)	en	BOTAMENT®	M	

51 (van 5 tot 30 mm laagdikte).

Deze is stofarm en dankzij zijn bij- 

zondere dekking in een handige 

zak van 15 kg beschikbaar - twee 

eigenschappen die de verwerking 

met name tijdens de saneringen 

en verbouwingen vergemakkelij- 

ken.

Gronden van zuigende ondergronden met 
BOTAMENT® D 11 diepgrond

Verdelen van de BOTAMENT®-
nivelleermassa met de spaan

Als specialist voor kritieke opper- 

vlakken zoals houten vloeren is  

BOTAMENT®	 M	 53	 Extra	 beschik-

baar. De vezelgewapende nivel-

leermassa biedt extra veiligheid 

in termen van vermindering 

van scheuren en kan door de 

toevoeging van kwartszand tot 

een	 totale	dikte	 van	40	mm	wor-

den aangebracht.

Uitgieten van de gemengde BOTAMENT®-
nivelleermassa

Verluchten van de nivelleerlaag met de 
prikrol

egaliseren van vloeren         
met zelfnivellerende nivelleermassa’s

1  2



BOTAMENT® BV 2
Vloercoating 2K

BOTAMENT® BV 2  

kan tot 2 uur 

worden verwerkt!

40

 oppervlaktevoorbereiding 

Impregnatie &  
afdichting

SySTEEM	COMPONENTEN 

grondlaag (transparant) 
Botament® Bv 2

verzegeling (steengrijs)
Botament® Bv 2



5 6

4

1 2

3

41

o
PP

er
v

la
K

te
v

o
o

rB
er

eI
D

In
G

oppervlaktebewerking   
Vloerafdichting

Ongecompliceerd en optisch deco-

ratief – zo stellen opdrachtgevers 

zich de oppervlaktebewerking ook 

buiten woon- en representatie- 

ruimten voor. Verzegelingen zijn 

hier de perfecte oplossing voor 

schone en sterk krasbestendige 

vloeren.

Stoffige	kelders	en	bijkeukens,	bij	

sneeuw of regenachtig weer van 

vocht doordrongen garagevloe-

ren en lelijke betonnen vlakken 

buiten, behoren daarmee tot het 

verleden.

BOTAMENT® BV 2 vloerafdichting 

2K	 is	 een	 hoogwaardig	 systeem	

op basis van waterdispergerend 

epoxyhars	en	kan	daarom	op	heel	

eenvoudige en comfortabele ma-

nier zoals verf met de roller wor-

den aangebracht. Door de lange 

verwerkingstijd van circa 2 uur 

kunnen ook grote oppervlakken 

gemakkelijk worden bewerkt.

BOTAMENT® BV 2 bestaat uit twee 

systeemproducten:	 BV	 2	 transpa-

rant als grondlaag en BV 2 steen-

grijs als gekleurde verzegeling. 

Voor het aanbrengen van de ste-

engrijze verzegeling wordt de 

ondergrond met de transparante 

grondlaag voorbehandeld. Daarna 

moet de verzegeling in ten minste 

twee lagen worden aangebracht.

Mengen van beide componenten met een 
roermenger

Met de roller aanbrengen van de grond-
laag BOTAMENT® BV 2 transparant

Bij antislipuitvoering: Bestrooien van de 
natte verzegelingslaag met kwartszand 
(H 32)

Omgieten van BOTAMENT® BV 2 in een 
schone kuip

Met de roller aanbrengen van de ba-
sislaag BOTAMENT® BV 2 verzegeling 
steengrijs

Met de roller aanbrengen van de deklaag 
BOTAMENT® BV 2 verzegeling steengrijs

Oppervlakken die regelmatig met 

water, oliën of smeermiddelen in 

aanraking komen en drukbezoch-

te zones, moeten na de eerste 

verzegelingslaag met kwartszand 

worden bestrooid en zo slipvast 

worden gemaakt.

Wie een verzegeling niet noodza-

kelijk acht, maar toch oppervlak-

testof wil binden, kan de transpa-

rante grondlaag desgewenst ook 

alleen als impregnering gebrui-

ken.
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SySTEEM	COMPONENTEN 

Minerale	corrosiebeschermings-	
en	hechtlaag	1C		 

Botament® renovatIon hB 1  

Reparatiemortel  
Botament® renovatIon rm 2 

Betonfijnplamuur
Botament® renovatIon BS 3

BOTAMENT® 
Renovation HB 1
Minerale corrosie-
beschermings- en 
hechtlaag 1C

BOTAMENT® 
Renovation RM 2
Reparatiemortel

BOTAMENT® 
Renovation BS 3
Betonfijnplamuur

 oppervlaktevoorbereiding 

Betonreparatie

NIEUW
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Afbrokkelingen en uitsparingen 

van staalbetondelen zien er niet 

alleen lelijk uit, ze zijn ook gevaar-

lijk voor wapeningsstaal, wanneer 

dit onbeschermd aan externe inv-

loeden wordt blootgesteld.

De	 BOTAMENT®-betonreparatie-

producten zorgen ervoor dat be-

schadigde oppervlakken er een-

voudig en snel weer goed uitzien.

De wapening wordt door

het aanbrengen van meerdere la-

gen

BOTAMENT® Renovatie HB 1 ver-

nieuwd. Uit praktische overwegin-

gen dient Renovatie HB 1 ook als 

hechtlaag	 voor	 de	 PCC-reparatie-

mortel	BOTAMENT®	Renovatie	RM	

2, waarmee aansluitend de onbe-

handelde plaatsen weer worden 

opgevuld.

Voor de perfecte afwerking zorgt 

daarna

BOTAMENT®	 Renovatie	 BS	 3	 be-

tonfijnplamuur, dat de vervaar-

diging van een glad en effen op-

pervlak mogelijk maakt.

5  6  

4  

1  2  

3  

reparatie van betonbouwwerken      
Veilige bescherming van staalbetondelen

Corrosiebescherming van BOTAMENT® 
Renovatie HB 1 laten drogen

BOTAMENT® Renovatie RM 2 reparatie-
mortel op de natte hechtlaag aanbrengen 

Het gereinigde staal tweemaal met BOTA-
MENT® Renovatie HB 1 bestrijken

Betonnen ondergrond licht vochtig maken 
en hechtlaag van BOTAMENT® Renovatie 
HB 1 aanbrengen 

Het oppervlak met BOTAMENT® Renova-
tie BS 3 betonfijnplamuur glad maken

Vliegroest en losse delen van het wape-
ningsstaal verwijderen (Zuiverheidsgraad 
Sa 2 1/2)



 oppervlaktevoorbereiding 

Snelle herstellingen

SySTEEM	COMPONENTEN 

Multifunctionele	snelcementmortel		
Botament® m 36 Speed

44

•	zeer	sulfaatbestendig

•	vroeg	waterbelastbaar

•	mechanisch	sterk	belastbaar

•	zeer	vorstbestendig

•	zeer	waterondoorlatend

BOTAMENT® M 36 Speed
Multifunctionele snelcementmortel 



 oppervlaktevoorbereiding 

Snelle herstellingen

5  6  

4  

1  2  

3  

reparatie van oppervlakken
Snelbindende	cementmortel		

tijd is geld!  

Dat is algemeen zo en vooral op 

de huidige bouwplaats. De snelle 

maatregel stelt hoge en strenge 

eisen aan de gebruikte bouwpro-

ducten. 

De	BOTAMENT®	M	36	Speed	snel-

bindende cementmortel maakt 

herstel en reparatie niet alleen 

mogelijk op deeloppervlakken, 

maar ook op volledige oppervlak-

ken.	Een	voordeel	is	dat	de	mortel	

zonder hechtlaag kan worden ge-

bruikt, een snelle sterkteontwik-

keling vertoont en door een vroe-

ge waterbelastbaarheid wordt 

gekenmerkt. 

Bovendien heeft de mortel een 

hoge sulfaatbestendigheid en 

uitstekende dooizoutbestendig-

heid, wat voor gebruik buiten en 

in de diepbouw noodzakelijk is.

Aanbrengen van een laag tot 25 mm, 
oppervlaktereparaties in twee lagen tot 
50 mm mogelijk

Afstrijken van het oppervlak reeds na 
enkele minuten mogelijk

Gladmaken van het oppervlak met de 
spaan mogelijk

Aanbrengen van de mortel op de onder-
grond

Aftrekken en effenen met de regel

De ondergrond bevochtigen

45
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SySTEEM	COMPONENTEN 

Gietmortel
Botament® vm 10

BOTAMENT® TF 02
Bekistingsolie

•	Optimale	scheidingswerking

•	Gebruiksklaar

•	Kan	universeel	gebruikt	worden

•	Voorkomt	roestvorming	bij	

   stalen bekistingen

•	Biologisch	afbreekbaar

BOTAMENT® ZF 71
Mengolie/luchtporiënmaker

•	Chloridevrij

•	Verbetert	de	verwerkbaarheid

•	Verhoogt	de	soepelheid

•	Daling	van	de	

   water-/cementwaarde

•	Verbetert	de	hechting

BOTAMENT® ZF 77
Beton- en mortelafdichtingsmiddel

•	Duidelijke vermindering van

   uitbloeiing

•	Verhoogt de vorst- en 

   strooizoutbestendigheid

•	Plastificeert	beton	en	mortel

•	Chloridevrij

Bouwproducten 

Gietmortel 
en -beton

De 3 hulpmiddelen voor bouwplaatsen:

46

alternatief
Gietbeton

 Botament® vB 20
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montage in zwaar belaste plaatsen
Vloeiende mortel

Mortel	die	bij	dragende	bouwde-

len wordt gebruikt, vereist een 

grondige kennis van en ervaring 

met het materiaal. Vloeiende mor-

tel voor het constructieve gieten 

van inbouwdelen wordt in princi-

pe	in	de	DAfStb-richtlijn	geregeld.	

Dit vereist een drukvastheidsklasse 

van	ten	minste	C	50/60	voor	de	ge-

bruikte producten.

Voor bouwplaatsen zijn er tal-

loze toepassingsgebieden van 

gietmassa‘s.	Naast	het	gieten	 van	

beton- en staalbetondelen in de 

industriële sector kunnen ook in 

de privésector geulen en metalen 

houders voor sterke belasting wor-

den bevestigd.

Typisch	 voor	 gietmassa‘s	 zijn	 de	

vloei-eigenschappen, de ontwik-

keling van de beginsterkte en het 

zwellingsvermogen.

Mengen van de mortel met de opzet-
roerder

Bevestiging van het gietdeel Inbrengen in de voorbereide bekisting

... en bevestiging van het montagedeel

Toevoegen van het poeder in volledige 
verpakkingen

Mengtijd van ten minste 2 minuten in 
acht nemen!

Klaarzetten van het aanmaakwater
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SySTEEM	COMPONENTEN 

Drainagemortel

Botament® Garden Dm  

Speciale	contactplamuur

Botament® m 25 flex  

Alternatief
Natuursteenmortel	dunbed/vloeibed

 Botament® m 12 Stone  
De technische beschrijving 5-21-09 van de Wissenschaftlich-Techni-
schen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpfle-
ge (Wetenschappelijk technische werkgemeenschap voor bouwwerk-
conservering en monumentenzorg) beschrijft de uitvoeringseisen in 
gebonden bouw.

 tuin- en landschapsinrichting 

Drainerende bedding
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Volvlakkige en optimale hechting aan de 
achterzijde

2 3

Hechting aan de achterzijde van het 
plaatsingsmateriaal met de hechtlijm

Intikken van de straatstenen

3

1  2

Gebonden bouw
leggen op drainagemortel 

Met	 een	 ongebonden	 bouw	 bij	
bestratingen en tegelbedekkingen 
wordt het leggen zonder gebruik 
van bindmiddelen in de bedding 
en voeg bedoeld. De zoektocht 
naar een bouwwijze die sterker 
belastbaar en minder gevoelig is, 
leidde uiteindelijk naar de zoge-
heten gebonden bouw. Hiermee 
wordt dan het gebruik van bind-
middelen in de draaglaag, bed-
ding en voeg bedoeld. 

Voor het aanbrengen van de bed-
dinglaag moet men met een uni-
forme laagdikte rekening houden. 
Deze moet minstens 3 cm bedra-
gen. Afhankelijk van de steendikte 
en	de	belasting	kan	deze	tot	7	cm	
worden verhoogd. De noodzakeli-
jke hellingen moeten niet pas tij-
dens de beddinglaag worden aan-
gebracht, maar vooraf al worden 
aangelegd.
De bestrating wordt ofwel nat-
in-nat of achteraf met de bed-
dinglaag verbonden.  

Hechting aan de achterzijde van het plaa-
tsingsmateriaal met de hechtlijm

Mengen van de mortel in de dwang-
menger.

Intikken van het tegelmateriaal

1
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SySTEEM	COMPONENTEN 

Bestratingsvoegmortel	1C

Botament®  Garden Pf 1K  

BOTAMENT® GARDEN PF 1K
Bestratingsvoegmortel 1C
•  Gebruiksklaar
•  Gemakkelijke verwerking
•  Waterdoorlatend
•  Voorkomt plantengroei in de voeg
•  Kan in meerdere lagen aangebracht 
    worden en is zelfdichtend
•  Zeer weervast en hoge 
    vorstbestendigheid

PRAKTISCHE TIP!
Geopende	verpakkingen	van	BOTAMENT®	Garden	PF	1K	hoeven	

niet weggegooid te worden, maar kunnen voor volgende werk-

zaamheden worden gebruikt. Hiervoor moet de geopende mor-

tel luchtdicht met 2-3 cm zuiver water worden bedekt en moet 

de verpakking worden gesloten.

 tuin- en landschapsinrichting 

Drainerende  
bestrating
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voegen met bestratingvoeg- 
mortel 1C   
Voegen bij een lichte belasting

Bij een gebonden bouw kan men 
voegen afhankelijk van de te ver-
wachten belasting op de bovenbe-
kleding. 
Wanneer het voornamelijk om 
voetgangersverkeer gaat, zoals 
op terrassen en tuinpaden, is het 
gebruik van een ééncomponen-
ten-bestratingmortel de optimale 
oplossing. De voordelen zijn dat 
men om te werken bijna niet af-
hankelijk is van het weer, dat men 
zonder stroom kan werken en dat 
men over een onmiddellijk ver-
werkbaar product beschikt. 
Het voegmateriaal kan nat of 
droog worden ingevoegd.  
Door het slempen van de mortel 
wordt het optimaal in de voeg 
verdicht en wordt deze volledig 
gevuld. 
Door de bestrating vooraf nat te 
maken wordt deze voldoende met 
water verzadigd. Hierdoor wordt 
de opname van bindmiddel door 
de stenen beperkt en kan men de 
vorming van een glansfilm voorko-
men.

4

5

3

1  2

De ondergrond tot verzadiging van de 
bedekking vooraf nat maken.

Verdelen en verdichten van BOTAMENT® 
Garden PF 1K

En tenslotte de bovenbekleding afvegen 
en reinigen.

De bestratingvoegmortel op de bekleding 
gieten.

Slempen van de mortel en volledig vullen 
van de voeg.

verkrijgbaar in de volgende kleuren*:
basalt    zand        steengrijs



BOTAMENT® M 12 / 
BOTAMENT® M 25 Flex 
als aanbrandlaag jas

Basislaag staat
van drainage

BOTAMENT® GARDEN DM 
Drainagemortel

BOTAMENT® 
GARDEN PF 1K/2K
Bestratingsvoegmortel 1C/2C

SySTEEM	COMPONENTEN 

Bestratingsvoegmortel	2C

Botament®Garden Pf 2K

Constructie van een systeem van verbonden bekledin-
gen kunnen drainage

 tuin- en landschapsinrichting 

Drainerende  
bestrating

52
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voegen met bestratingvoeg- 
mortel 2C   
Voegen bij een middelmatige belasting

Of een bestrating lukt en zonder 

schade blijft, is enerzijds afhanke-

lijk van de keuze van het geschik-

te	 systeem	 en	 anderzijds	 van	 het	

gebruik van de geschikte materia-

len. Wanneer de belasting groter 

is dan uitsluitend voetgangers en 

men met een lichte verkeersbelas-

ting moet rekening houden, moet 

vooral de voegmortel aan grotere 

belastingen kunnen weerstaan. 

Tweecomponenten-systemen	 bie-

den hierbij de garantie van een 

gecontroleerde uitharding in com-

binatie met hogere drukwaarden. 

Waar men vooral moet op letten, 

is het weersafhankelijke gedrag 

van het materiaal. Hoge tempera-

turen versnellen en lage tempera-

turen vertragen het verharden van 

de componenten.

Toevoeging van de bijgeleverde verhar-
dingscomponent.

De gemengde mortel op de vooraf nat 
gemaakte bekleding gieten.

De bovenbekleding afvegen en reinigen. Volledig gevoegde bestrating

Mengen van de twee componenten en 
toevoeging van water.

Verdelen van de slempbare voegmortel.

53

verkrijgbaar in de volgende kleuren*:
basalt    zand        steengrijs
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SySTEEM	COMPONENTEN 

Cement	voegmortel 

Botament® Garden Zf  

opmerkingen bij verwerking
bestrating mortel

De tips voor het gebruik zijn 

te downloaden op

www.botament.com

 tuin- en landschapsinrichting 

niet-drainerende 
voegen
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voegen met cementaire bestratingvoegmortel    
Voegen bij een grote belasting

Bij het aanbrengen van bestra-

ting in een gebonden bouwwijze 

maakt men bij de voegmortels een 

onderscheid tussen waterdoorla-

tende en niet-waterdoorlatende 

systemen.	

Drainerende	 systemen	 voeren	 de	

vochtigheid	onmiddellijk	af.	Niet-

waterdoorlatende	 systemen	 daa-

rentegen voeren de vochtigheid 

oppervlakkig af naar centrale op-

vangplaatsen. 

Deze	systemen	mogen	echter	niet	

ten onrechte als afdichtingsmaat-

regel worden gezien. 

Cementaire	systemen	bieden	hier-

bij de garantie van een gecontro-

leerde uitharding in combinatie 

met hogere drukwaarden. Dit 

zorgt voor een beduidend hogere 

belasting	dan	bij	drainerende	sys-

temen. 

Als voorbereiding het droge bedekkingop-
pervlak vooraf nat maken.

Verdelen van de lijm.

Laatste reiniging reinigen met een water-
nevel en kokosbezem.

Uitgieten van de mortel.

De voegmortel laten drogen tot deze 
begint aan te stijven, de koppen van de 
stenen vooraf lichtjes reinigen om de 
mortelresten te verwijderen.

Als alternatief kan het oppervlak ook met 
de machine worden gereinigd.
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 tuin- en landschapsinrichting 

Decoratieve  
steenvlakken

BOTAMENT® GARDEN KV
Kiezeldecoversteviger 2C

• Voor de stapzekere versteviging van steenslag 

   en kiezel

• Voor belasting door voetgangers

• Creatie van waterdoorlatende deco-elementen

• Zeer goed bestand tegen licht en 

   weersinvloeden

• REACh-classificatie voor gebruik binnen 

   en buiten

SySTEEM	COMPONENTEN 

Kiezeldecoversteviger	2C	

Botament® Garden Kv  
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Kiezeldecoversteviger   
Versteviger van decokiezel en -steenslag

Bij de materialen die rond het huis 

worden gebruikt, kan men naast 

natuursteen bijv. ook kiezel uit 

gebroken mineraalstoffen inzet-

ten. Deze ontstaan niet natuurlijk, 

maar worden kunstmatig kleiner 

gemaakt. 

Afhankelijk van de korreldikte 

maakt men een onderscheid tus-

sen steenstof, brekerzand, fijne 

steenslag, grind en keien. 

Voor de aanleg van wegen en 

oppervlakken worden bijna uit- 

sluitend kiezel en fijne steenslag 

gebruikt. Deze kan men bij de 

versteviging ook probleemloos op 

hellingen aanbrengen.

Mengen van de vooraf gereinigde steens-
lag en toevoeging van de verhardings-
component.

Uitgieten en verdelen van de gemengde 
mortel.

Toevoeging van de harsmengeling in het 
voorbereide mengsel.

Erop letten om voldoende en grondig te 
mengen.

Tijdens het drogen de bedekking tegen 
regen en vocht beschermen.

HOOG
UV-BESTENDIG!
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Multifunctionele	voegmortel

multIfuGe  

Botament® terraChamP
De revolutie voor balkons en terrassen!

Diepgrond

Botament® D 11  

Alternatief 
Botament® m 12 Stone / 

m 13 Stone

Multifunctionele	tegel-	
en natuursteenlijm   

multIStone  

 tuin- en landschapsinrichting 

Decoratieve  
steenvlakken

SySTEEM	COMPONENTEN  
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Plaatsing van natuursteen   
MuLTISTONE® Multifunctionele natuursteen- en tegellijm    

Natuurstenen	 zoals	 graniet,	 mar-

mer	of	Solnhofener-tegels	kunnen	

op basis van hun toepassingsge-

bieden worden ingedeeld. Be-

dekkingen die buiten worden ge-

bruikt, moeten vorstbestendig en 

voldoende slijtvast zijn. Hiervoor 

komen enkel dichte natuursteen-

bedekkingen zoals graniet- of 

kwartsietsoorten in aanmerking. 

Voor het plaatsen van dergelijke 

natuurstenen met een geringe 

wateropname wordt een lijmmor-

tel met sterke kunststofverbeterde 

eigenschappen	 gebruikt.	 Natuur- 

stenen met een grote zuigkracht 

zijn meestal niet vorstbestendig 

en daarom alleen geschikt voor 

gebruik binnenshuis. Vooral bij 

sedimentgesteente kan het indrin-

gende water uit de lijmmortel tot 

uitbloeiingen op het steenopper- 

vlak leiden. Uitbloeiingen kunnen 

door het gebruik van snel afdich-

tende lijmmortels met kristallijne 

waterbinding worden verminderd, 

omdat de steen daardoor minder 

sterk wordt doorvochtigd. De 

meeste natuurstenen hebben een 

gekalibreerde vorm, als strook- 

materiaal met verschillende dik-

ten of als veelhoekig materiaal. 

Naargelang	 van	 de	 plaatsings- 

wijze moet de natuursteenlijmmor- 

tel een wervelbed-, dunbed- of 

middelbedmortel zijn. Bovendien 

moeten ook het voegmateriaal en 

de elastische voeg op het toepas-

singsgebied zijn afgestemd, om 

verkleuringen in de bedekking te 

vermijden. 

De keuze van de bedekkingma-

terialen gebeurt op basis van de 

eigenschappen van de gebruikte 

natuursteen en het  

toepassingsgebied.	 Na	 de	 desbe-

treffende voorbereiding van de 

ondergrond wordt de lijmmortel 

gemengd en op de ondergrond 

aangebracht. De consistentie 

van	 Multistone	 wordt	 door	 de	

toevoeging van het aanmaakwa-

ter gestuurd en bepaald. Daardoor 

kunt	 u	 Multistone	 als	 plamuur-,	

dunbed-, middelbed- en zelfs als 

dikbed- en aanzetmortel gebrui-

ken. Door de vloeiende consisten-

tie	zorgt	Multistone	voor	een	plaat- 

sing nagenoeg zonder gaten, die 

vooral buiten zeer belangrijk is. 

Ondergrond nat maken

Intikken van de natuursteen

Voegen met MULTIFUGE®

AANBRENGEN VAN MULTISTONE®

Veelhoekige plaatsing

En de natuursteen is volledig klaar
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machines 
voor reactie afdichting*

Materiaal BOTAMENT® 
RD 2The Green 1

BOTAMENT® 
RD 2The Green 1

BOTAMENT® 
RD 2The Green 1

BOTAMENT® 

BM 92 Schnell
BOTAMENT® 

Mach 3in 1

BOTAMENT® 

BM 1

Fabrikant J. Wagner 
GmbH

b&m GmbH Inotec GmbH J. Wagner 
GmbH

J. Wagner 
GmbH

J. Wagner 
GmbH

Apparaat HC 960 G BMP 6 inoMAT M8 HC 960 G HC 960 G HC 960 G

Systeem Airless Screw pump Peristaltik Airless Airless Airless

Diameter DN 13 DN 10 1 Zoll 3/4 -1 Zoll DN 13 DN 10 DN 13 (2x) 
DN 10

DN 13 DN 10

Aanzuigsysteem vast additional 
compressor 
required air 
quantity ap-
prox. 200 l/min 

additional 
compressor 
required air 
quantity ap-
prox. 330 l/min

vast vast vast

Pistoolfilter zonder zonder air quantity 
ca. 330 l/min 

zonder zonder zonder

HD-Filter 0 MA zonder zonder 0 MA 0 MA 0 MA

Sproeisysteem Trade Tip 2 6,5 mm 6 mm Trade Tip 2 Trade Tip 2 Trade Tip 2

Slanglengte 17,5 m 5 m max. 15 m 17,5 m max. 32,5 m 17,5 m

Spuitdruk (bar) 150 20-25 max. 15 bar 140-150 200 150

Instelbaar (bar) 170 20-25 max. 15 bar 160-180 230 180

Sproeikopgrootte 433 6,5 mm max. 15 bar 433 bzw. 533 433 to 435 433

Pistool AG 14 spuitlans  
b&m

Inotec 
Spritzrohr

AG 14 AG 14 AG 14

Reiniging met water of 
diesel elke 
90 minuten 
reinigen

voorbehande-
len met b&m 
schoonmaak-
pasta

Met 
sponsbal

schoon met  
water of diesel

schoon met  
water of diesel

schoon met  
water of diesel

Details verstrekt als beschrijving van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen met de laatste kennis, maar niet-bindend. Voor elk project en toepassing 

moeten de lokale eisen en voorwaarden in acht worden genomen. Onder deze voorwaarden accepteren wij aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie 

in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Voor het verkrijgen van optimale resultaten, is het raadzaam om projectgebonden testen 

uit	te	voeren.	In	elk	geval	zijn	de	algemeen	erkende	techniekregels	te	volgen.

*lees ook de handleiding en verwerkingsvoorschriften van de fabrikant
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overzicht van Botament® produkten bij de principes en methoden 
van reparatie en bescherming van beton volgens en 1504.

BOTAMENT 
Renovation 

HB 1

BOTAMENT 
Renovation 

RM 2

BOTAMENT 
Renovation 

BS 3

BOTAMENT 
Renovation 

GS 4

BOTAMENT 
RD 2 The 
Green 1

BOTAMENT 
M 36 Speed

BOTAMENT 
BV 2

Class R 4 R 1 R 1 R 1 R 2

Principe 1: Bescherming tegen indringing.

1.1 Impregnering

1.2 Coating met of zonder scheuroverbruggende eigenschappen

1.3 Afsluiten van scheuren • •

1.4 Opvullen van scheuren

1.5 Scheur tot voeg omvormen

1.6 Aanbrengen van panelen

1.7 Aanbrengen van membranen

Principe 2: Vochtbeheersing.

2.1 Waterafstotende impregnering

2.2 Coating • •

2.3 Afdekken

2.4 Electrochemische behandeling

Principe 3: Herstellen van beton.

3.1 Handmatig aanbrengen van mortel • • • •

3.2 Aanstorten

3.3 Spuitbeton of spuitmortel •

3.4 Vervangen van onderdelen

Principe 4: Constructieve versterking.

4.1 Toevoegen of vervangen van ingebedde of uitwendige wapening

4.2 Toevoegen van wapening verankerd in voorgevormde of geboorde gaten

4.3 Verlijmen van plaatwapening

4.4 Toevoegen beton of mortel •

4.5 Injecteren van scheuren, holten of spleten

4.6 Opvullen van scheuren, holten of spleten

4.7 Voorspanning met extern spanstaal

Principe 5: Fysische bestendigheid.

5.1 Coating of dunne bekleding •

5.2 Impregnering

Principe 7: Behoud of herstel avn de passiviteit.

7.1 Vergroting van de dekking met behulp van extra mortel of beton •

7.2 Vervanging van verontreinigd of gecarbonateerd beton •

7.3 Electrochemische realkalisatie van gecarbonateerd beton

7.4 Realkalisatie van gecarbonateerd beton door diffusie

7.5 Electrochemische chloridenextractie

Principe 8: Vergroten van het weerstandsvermogen.

8.1 Beperking van het vochtgehalte door impregneren, coaten of afdekken • •

Principe 11: Beheersing van anodische gebieden.

11.1 Actieve coating van de wapening •

11.2 Afsluitende coating op de wapening

11.3 Aanbrengen van corrosie-inhibitoren in of op het beton
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Producten assortiment

BOTAMENT® M 36 Speed is een ééncomponentige, snelverhardende mortel met 
een breed toepassingsspectrum voor reparatie- en montagewerken binnen en 
buiten.

•	 zeer	sulfaatbestendig		

•	 vroeg	waterbelastbaar		

•	 mechanisch	sterk	belastbaar		

•	 zeer	vorstbestendig		

•	 zeer	waterondoorlatend		

•	 zonder	corrosiestimulerende	bestanddelen	en	chloride		

•	 zeer	abrasiebestendig

Verbruik:~ 1,9 kg/ m²/ mm

Voor veilige en sterke verankeringen, als ook voor weersbestendige, 

snelle herstellingen binnen en buiten. 

•	5	minuten	verhardingstijd

•	Spanningsarm	verhardend

•	Geen	chloor	als	versneller

•	Voor	montagewerken

•	Na	ongeveer	20	minuten	volledig	belastbaar

Verbruik: ong. 1,8 kg/m2 je mm laagdikte

BOTAMENT® BV 2 is een hoogwaardig impregnatie- en coatingmiddel met een 
zijdeglans voor minerale ondergronden binnen en buiten.

•	 Zowel	voor	droge	als	vochtige	omgevingen

•	 Voor	mechanisch	en	chemisch	belaste	oppervlakken

•	 Zeer	goed	bestand	tegen	benzine,	olie	en	weekmakers		uit	banden

•	 Weinig	geur

•	 moeilijk	ontvlambaar	(classificatie	Bfl	-	s1	volgens	DIN	EN	13501-1)

Verbruik: 
transparant ~ 0,20 kg/m²
steengrijs ~ 0,25 kg/m² per laag

BOTAMENT® UV 2 HP is een hoogwaardig impregnatie- en coatingmiddel met een 
zijdeglans voor minerale ondergronden binnen en buiten. UV 2 HP geschikt voor de 
sanering van beschadigde betonoppervlakken vooral in de landbouwsector.

•	 Zeer	goed	bestand	tegen	abrasie		

•	 Voor	mechanisch	en	chemisch	belaste	oppervlakken		

•	 Zeer	goed	bestand	tegen	organische	en	anorganische	zuren		

•	 Weinig	geur		

•	 Voor	wand	en	vloer

Verbruik: ~ 0,30 kg/m² par couche

BOTAMENT® Renovation HB 1 is een corrosiebeschermings- en hechtlaag op mine-

rale basis voor de reparatie van betonbouwdelen in statisch en niet-statisch relevante 

bereiken.

•	 Snel	overwerkbaar		

•	 Hoge	corrosiebescherming		

•	 Voor	binnen	en	buiten		

•	 Gemakkelijke	verwerking		

•	 Geschikt	voor	plafondwerken

Verbruik: ~ 1,0 kg/ m²

Kleur: grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur: grijs
2	kg		Papieren	zak

13 kg  kunststof emmer

Palletinkoop:	33	x	13	kg

Kleur:
transparant (grondlaag)
steengrijs (afdichting)

verpakking van 1 kg 
(transparant)
0,75	kg	basiscomponent	(A)
0,25 kg verhardingscomponent (B)

verpakking van 5 kg (steengrijs)
3,75	kg	basiscomponent	(A)
1,25 kg verhardingscomponent (B)

Kleur: kiezelgrijs
  
 verpakking van 10 kg 
7,7	kg	basiscomponent	(A)	
2,3 kg verhardingscomponent (B)

Kleur:  grijs

5	kg		Papieren	zak

BOTAMENT® M 36 Speed
multifunctionele 
snelcementmortel

BOTAMENT® M 37
Cement voor snelle reparatie

BOTAMENT® BV 2
vloercoating 2C

BOTAMENT® UV 2 HP 
Zeer bestendige 
ondergrondcoating 2C

BOTAMENT®  

Renovation HB 1
minerale corrosiebe- 
schermings- en hechtlaag 1C

nIeuw

nIeuw

nIeuw
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Producten assortiment

BOTAMENT® Renovation RM 2 is een eencomponentig, vezelversterkt betonvervang-

systeem op PCC-basis voor de reparatie van betonbouwdelen in statisch en niet-

statisch relevante bereiken.

•	Hoge	vorst-	en	strooizoutbestendigheid	

•	Machinaal	en	handmatig	verwerkbaar	

•	Hoge	carbonatatieweerstand	

•	Voor	muren	en	plafonds

•	Hoge	brandweerstand	(classificatie	A1	volgens	NEN	EN	13501-1)	

•	Geschikt	voor	plafondwerken

Verbruik: ~ 1,5 kg/ m2/ mm

BOTAMENT® Renovation BS 3 is een eencomponentige, sterk kunststofverbeterde 

fijnplamuur voor het egaliseren en fijn plamuren van betonbouwdelen binnen en 

buiten.

•		Zeer	duurzaam		

•		Goed	modeleer-	en	slijpbaar		

•		Voor	binnen	en	buiten		

•		Voor	wand	en	vloer		

•		Met	zand	strekbaar		

•		Geschikt	voor	plafondwerken

Verbruik:  ~ 1,45 kg/ m²/ mm

BOTAMENT® Renovation GS 4 is een eencomponentige, polymeerverbeterde, ge-

makkelijk verwerkbare fijnplamuur voor de reparatie van gladde, vlakke wand- en 

plafondoppervlakken binnen en buiten.

•	Voor	het	maken	van	oppervlakken	conform	de	kwaliteitseisen	Q1	tot	Q4	

•	Geschikt	voor	vochtige	ruimten	

•	Slijpbaar

•	Zakt	niet	in	

•	Zeer	krimparm

Verbruik: ~ 1,2 kg/ m2/ mm

BOTAMENT® TF 02 is een scheidingsmiddel voor zuigend en niet- zuigend beki-
stingsmateriaal uit hout, kunststof en metaal, alsook voor bijna alle gebruikelijke 
bekistingssystemen. Het garandeert een optimale scheiding van de bekisting en het 
hard beton en zorgt er zo voor dat de betonoppervlakken er beter uitzien, vooral 
bij zichtbaar beton.

•	Optimale	scheidingswerking

•	Gebruiksklaar

•	Kan	universeel	gebruikt	worden

•	Voorkomt	roestvorming	bij	stalen	bekistingen

•	Biologisch	afbreekbaar

Verbruik:    ong. 10-15 ml/m² bij niet-zuigende bekistingen                

   ong. 15-30 ml/m² bij zuigende bekistingen

Hulpmiddel voor alle bouwwerken in hoog- en dieptebouw, voor metselmortel, 
dekvloeren, betonproducten, binnen- en buitenlagen.

•	Chloridevrij

•	Verbetert	de	verwerkbaarheid

•	Verhoogt	de	soepelheid

•	Daling	van	de	water-/cementwaarde

•	Verbetert	de	hechting

Verbruik: 

bij dekvloer  max. 500 ml per 25 kg bindmiddel 
bij metselmortel ong. 300-400 ml per 25 kg bindmiddel
bij pleisterkalk ong. 400-500 ml per 25 kg bindmiddel 

Kleur: grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur:  grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
35 x 25 kg

Kleur: wijs

4	kg		Papieren	zak
									(4	stuks	in	folie)

20	kg		Papieren	zak
Palletinkoop:
40	x	20	kg

Kleur: donkergeel

10 l plastic bus 
Palletinkoop:	
40	x	10	l

30	l	plastic	bus	Palletinkoop:
16	x	30	l

Kleur: donkerbruin

5 l plastic bus

Palletinkoop:
64	x	5	l

BOTAMENT® 
Renovation RM 2
reparatiemortel

BOTAMENT® 
Renovation BS 3
reparatiemortel

BOTAMENT® 
Renovation GS 4
Cementaire fijnplamuur 

BOTAMENT® TF 02
Bekistingsolie

BOTAMENT® ZF 71
mengolie/luchtporiënmaker

new

new

new

 ZEER KRIMpARM!
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Waterafstotende speciale additieven om hoogwaardige betonproducten met een 

optimale bestendigheid te verkrijgen.

•	Duidelijke	vermindering	van	uitbloeiing

•	Verhoogt	de	vorst-	en	strooizoutbestendigheid

•	Plastificeert	beton	en	mortel

•	Chloridevrij

Verbruik: ong. 10-20 ml/kg cementaandeel

BOTAMENT® D 17 is een met kwartszand gemengd kunststof- dispersiemiddel dat 
gekenmerkt wordt door een hoge alkalibestendigheid. BOTAMENT® D 17 dient 
als hechtmiddel voor minerale pleisters op gladde, met folies bedekte en mine-
rale indoor ondergronden. Het is uitstekend geschikt als hechtingsverbeterende 
voorbepleistering voor een nadien aan te brengen pleisterlaag op gips-, kalk- en 

cementbasis. 

•	Voor	gladde	en	sterk	zuigende	ondergronden

•	Gebruiksklaar
•	Voor	binnen	en	buiten
•	Rol-	en	strijkbare	uitvoering
•	Oplosmiddelvrij
•	Verbetert	de	hechting

Verbruik: env. 250 g/m2.

BOTAMENT® M 54 is een bindmiddel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor 

het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een scheidings-

laag en zwevende dekvloeren.

•	 Na	24	uur	klaar	voor	bedekking	

•	 Hydrofoob	(goed	beschermd	tegen	vocht)	

•	 Voor	binnen	en	buiten	

•	 Lange	verwerkingstijd	

•	 Pompbaar

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

BOTAMENT® M 54FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op cement-

basis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een 

scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

•	Na	24	uur	klaar	voor	bedekking	

•	Voor	binnen	en	buiten	Hydrofoob	(goed	beschermd	tegen	vocht)	

•	Gebruiksklare	mortel,	geen	mengen	met	zand	nodig	

•	Lange	verwerkingstijd	

•	Pompbaar

Verbruik: ~ 20 kg/ m2/ cm

BOTAMENT® M 56 Speed is een bindmiddel voor een snelle dekvloer op cementbasis 

voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een schei-

dingslaag en zwevende dekvloeren.

•		Na	4	uur	klaar	voor	bedekking	

•		Ideaal	voor	werven	waar	tijd	krap	is	

•		Hydrofoob	(goed	beschermd	tegen	vocht)	

•		Voor	binnen	en	buiten	

•		Op	basis	van	hoogwaardig	CEM	I-cement	

•		Beperking	van	krimpen	en	spanning	bij	de	uitharding	

•		Pompbaar

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

Kleur: wit

1 l plastic fles
(6	stk.	per	doos)

5 l plastic bus
Palletinkoop:
56	x	5	l

Kleur: rood

25 kg plastic emmer

Palletinkoop:
16	x	25	kg

Kleur:  grijs

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur:  grijs

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur:  grijs

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

BOTAMENT® ZF 77
Beton- en
mortelafdichtingsmiddel

BOTAMENT® D 17
Betoncontact

BOTAMENT® M 54  

Bindmiddel snelle dekvloer

BOTAMENT® M 54 FM

Gebruiksklare mortel snelle  
dekvloer

BOTAMENT® M 56 Speed

Bindmiddel snelle dekvloer

 ZEER KRIMpARM!
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BOTAMENT® M 56 SpeedFM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op 

cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op 

een scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

•		Na	4	uur	klaar	voor	bedekking		

•		Ideaal	voor	werven	waar	tijd	krap	is		

•		Hydrofoob	(goed	beschermd	tegen	vocht)		

•		Voor	binnen	en	buiten		

•		Op	basis	van	hoogwaardig	CEM	I-cement		

•		Beperking	van	krimpen	en	spanning	bij	de	uitharding		

•		Pompbaar

Verbruik: ~ 20 kg/ m2/ cm

Kleur:  grijs

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

BOTAMENT® M 56  
Speed FM

Gebruiksklare mortel snelle 
dekvloer

BOTAMENT® R 70 is een oplosmiddelvrije laagviskeuze silicaathars voor het dicht-
gieten van scheuren en voegen binnen en buiten.

•	Constructief	verharsen	van	scheuren	in	dekvloeren		

•	Dekvloerklemmen	zijn	niet	nodig	

•	Snel	verhardend	

•	Zeer	emissiearm

•	Geurneutraal	

•	Mengen	van	deelhoeveelheden	is	mogelijk 

Verbruik: indien nodig

Voor veilige en sterke verankeringen, als ook voor weersbestendige, snelle herstel-
lingen binnen en buiten. 

•	 5	minuten	verhardingstijd

•	 Spanningsarm	verhardend

•	 Geen	chloor	als	versneller

•	 Voor	montagewerken

•	 Na	ongeveer	20	minuten	volledig	belastbaar

Verbruik: ong. 1,8 kg/m2 je mm laagdikte

Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van beton, volledig gevoegd 

metselwerk of overige mineraal gebonden wandmaterialen. Ter reparatie van oude 

dakbedekkingen en dakbanen, als coating voor nieuwe dakbaanbedekkingen.

•	Zeer	elastisch,	scheurbestendig

•	Strijk-,	rol-	en	spuitbar

•	Voor	binnen	en	buiten

•	Zeer	goed	bestand	tegen	koude	en	warmte

•	Oplosmiddelvrij

•	Ter	bescherming	bij	Wu-betoncomponenten

•	Grondering	met	BOTAMENT®	BE	901	of	BOTAMENT® D 12

Verbruik: per mm laagdikte (nat): ong. 1,1 l/m²

Bitumenemulsie als beschermlaag tegen vocht en om bitumenmortel te maken.

•	 Beschermingsverf	tegen	vochtigheid

•	 ook	speciaal	voor	bouwelementen	uit	waterondoorlaatbaar	beton

•	 Strijk-,	rol-	en	spuitbar

•	 Hecht	ook	op	lichtvochtige	ondergronden

•	 Oplosmiddelvrij

•	 Grondering	met	BOTAMENT®	BE	901	of	BOTAMENT® D 12 

Verbruik:

Bij de dichtinglaag: 250 ml/m² deklaag

Bij bitumenmortels: ong. 40 l/m³

Kleur: beige
(in gemengde toestand)

verpakking	(karton)	van	1,8	kg	
3 x 200 ml component A 
(transparant) 

3	x	400	ml	component	B	(bruin)	
+ 2 lege recipiënten

Kleur:	grey

2	kg	Papieren	zak		
(9	per doos)

13 kg plastic emmer

	Palletinkoop:
33 x 13 kg

Kleur: zwart

10 l kunststof emmer
Palletinkoop:
33 x 10 l

30 l kunststof emmer 
Palletinkoop:
12 x 30 l

Colour: black

 10 l Plastic bucket

	Pallet	delivery:
  24 x 10 l 

 

 28 l Plastic bucket 

	Pallet	delivery:
  12 x 28 l

BOTAMENT® R 70
Giethars 2C

BOTAMENT® M 37
Cement voor snelle reparatie

Botament® Be 89
Bitumenvlies

BOTAMENT® BE 90
Bitumenafdichtingslaag

 ZEER KRIMpARM!
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Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van beton, 
volledig gevoegd metselwerk of overige mineraal gebonden wandmaterialen.

•	Zeer	flexibel,	zeer	scheurbestendig
•	Extreem	snelle	droging
•	Zeer	groot	uitstrikvermogen
•	Zeer	goede	verwerking	door	polystyreenvulling
•	Getest	conform	DIN	18195,	delen	4	tot	6
•	Spuitbar
•	Oplosmiddelvrij
•	Grondering	met	BOTAMENT®	BE	901	of	BOTAMENT®	D	12

Verbruik:
belasting grondwater en niet stuwend kwelwater
(DIN 18195, deel 4): 3,5 l/m²; 3,5 mm laagdikte in natte toestand
belasting stuwend kwelwater en drukkend water
(DIN 18195, Teil 6): 4,7 l/m²; 4,7 mm laagdikte in natte toestand

BOTAMENT® BE 901 Plus  wordt als grondlaag onder bitumineuze materialen of als 
vochtbescherming bij met de grond in contact komende bouwdelen gebruikt.
BOTAMENT® BE 901 Plus  is zeer goed bestand tegen agressieve stoffen volgens DIN 
4030.

• grondlaag onder dikke bitumenlagen en KSK-stroken 
• dichtingslaag voor minerale ondergronden en 
 bouwonderdelen uit waterondoorlaatbaar beton
• strijk-, rol- en spuitbaar
• tot 1: 10 met water verdunbar
• oplosmiddelvrij

Verbruik: ca. 150 ml/m²

Voor verkiezeling ook van licht vochtige ondergronden van metselwerk en 

overige mineraal gebonden materialen. Eveneens voor de versnelling van 

stijve minerale dichtingsmortels geschikt.

•	Met	sproeier	aan	te	brengen	grondering	voor	alle	dikke	bitumencoatings
•	Verdicht	mineralen	ondergronden
•	In	de	verhouding	1:1	met	water	mengen
•	Oplosmiddelvrij

Verbruik: ong. 100-150 ml/m²

Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van beton, volledig gevoegd 
metselwerk of overige mineraal gebonden wandmaterialen. 

•	Zeer	snelle	regenbestendigheid	en	droging
•	Zeer	duurzaam
•	Zeer	flexibel,	scheurbestendig
•	Vezelgewapend
•	Getest	conform	DIN	18195,	delen	4	tot	6
•	Voor	de	afdichting	van	voegen	bij	bouwelementen	uit			
   waterondoorlaatbaar beton
•	Oplosmiddelvrij
•	Grondering	met	BOTAMENT®	BE	901	of	BOTAMENT® D 12

Verbruik: belasting grondwater en niet stuwend kwelwater
(DIN 18195, Teil 4): 4,8 kg/m2; 4,2 mm laagdikte in natte toestandbelasting 
stuwend kwelwater en drukkend water 
(DIN 18195, Teil 6) 6,6 kg/m2; 5,8 mm laagdikte in natte toestand

Kleur: zwart

27	l	kunststof	emmer

Palletinkoop:
12	x	27	l

Kleur: zwart

5 l kunststof emmer
	Palletinkoop:
 60 x 5 l

10 l kunststof emmer  
Palletinkoop:
24 x 10 l

28 l plastic bus

Kleur: blauw

10 l plastic bus

Kleur:  zwart

28	l	kunststof	emmer

Palletinkoop:
12	x	28	l
 

BOTAMENT® MACH3IN1

Bitumen dikke coating 1C

BOTAMENT® 
BE 901 PLUS
multifunctionele 
bitumenafdichtingslaag
Concentraat

BOTAMENT® D 12
Diepteverkiezeling

BOTAMENT® BM 92 
Schnell

Bitumen dikke coating 2C

BOTAMENT® RD 2THE GREEN 1 is een snel afdichtende, bitumenvrije compounddichting voor 
het afdichten van onderdelen die met de grond in contact komen bij een nieuwbouw 
of bij de sanering van oude afdichtingen.

•	Snelle	bouwwerkafdichting
•	Geen	grondlaag	vereist
•	Zeer	flexibel	en	scheurbestendig
•	Ook	bij	negatieve	waterdruk	(bouwfase)
•	Zeer	goede	uV-,	vorst	en	verouderingsbestendigheid
•	Overschilderbaar	en	overpleisterbaar
•	Met	optische	controle	van	de	volledige	uitdroging
•	Oplosmiddelvrij	volgens	TRGS	610
•	Getest	volgens	de	technische	fiche	DIBT	„Beoordeling	van	de		
   uitwerkingen van bouwproducten op vloeren en grondwater“

Verbruik:
belasting grondwater en niet stuwend kwelwater
(DIN 18195, deel 4): 2,7 kg/m²; 2,3 mm laagdikte in natte toestand
belasting stuwend kwelwater en drukkend water 
(DIN 18195, deel 6) 3,3 kg/m²; 2,8 mm laagdikte in natte toestand

Kleur: groen
Kunststof emmer van 20 kg

10 kg poeder
10 kg vloeibare component________________________
20 kg eenheid

Palletinkoop:
12 x 20 kg
Kunststof	emmer	van	8	kg

4	kg	poeder
4	kg	vloeibare	component________________________
8	kg	eenheid

Palletinkoop:
33	x	8	kg

BOTAMENT® RD 2THE	GREEN	1

reactieve afdichting
  

•  ZONDER pRIMER

•  hOGE OpBRENGST

nIeuw
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Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van beton, volledig gevoegd metsel-
werk of overige mineraal gebonden wandmaterialen. 

•	Tot	0	°C	verwerkbar
•	Tot	-5	°C	houdbar
•	Snelle	droging	ook	op	lage	temperaturen
•	Vezelgewapend
•	Getest	conform	DIN	18195,	delen	4	tot	6
•	Oplosmiddelvrij
•	Grondering	met	BOTAMENT®	BE	901	of	BOTAMENT® D 12

Verbruik: belasting grondwater en niet stuwend kwelwater
(DIN 18195, Teil 4): 4,8 kg/m²; 4,2 mm laagdikte in natte toestandbelasting 
stuwend kwelwater en drukkend water
(DIN 18195, deel 6) 6,6 kg/m²; 5,8 mm laagdikte in natte toestand

Kleur:  zwart

28	l	kunststof	emmer
Palletinkoop:	12	x	28	l
 

BOTAMENT® BM 92
Winter
Bitumen dikke coating 2C

Toepassing als verstevigingsplaat bij afdichtingen conform DIN 18195 en bij 
ondergronden met risico voor scheuren. 

•	Zeer	scheurvast

•	Benodigd	volgens	DIN	18195,	delen	5	en	6

•	In	het	systeem	getest

Verbruik: ong. 1,2 m²/m bij 10 cm stootoverlapping

Voor de overbrugging en afdichting van werkende en dilatatievoegen in 

bouwwerken.

•	Met	perforatie	voor	betere	droging.

•	Voor	voegenbreedte	tot	6	cm	

•	Met	kunsthars	BOTAMENT®	RA	170	inzetbaar

•	Lasbaar

BOTAMENT® VM 10 is een ééncomponentige, hydraulisch verhardende mortel 

met hoge vloeibaarheid voor sterke verbinding van staal- en betondelen binnen 

en buiten.

•	Voldoet	aan	de	DAfStb-richtlijn		

•	Voor	laagdiktes	vanaf	10	mm		

•	Hoge	vorst-	en	strooizoutbestendigheid		

•	Hoge	begin-	en	eindsterkten		

•	Sterk	vloeiend		

•	Sterke	verbinding	zonder	holle	ruimten	tussen	gietdelen

Verbruik: ~ 2,05 kg/ dm3

BOTAMENT® VB 20 is een ééncomponentige, hydraulisch verhardende mortel met 

hoge vloeibaarheid voor sterke verbinding van staal- en betondelen binnen en bu-

iten.

•	Voldoet	aan	de	DAfStb-richtlijn		

•	Voor	laagdiktes	vanaf	20	mm		

•	Hoge	vorst-	en	strooizoutbestendigheid		

•	Hoge	begin-	en	eindsterkten		

•	Sterk	vloeiend		

•	Sterke	verbinding	zonder	holle	ruimten	tussen	gietdelen

Verbruik: ~ 2,09 kg/ dm3

Kleur:  wit weefsel          
  5/5 mm 

50 m² rol
(1 x 50 m) 

Kleur:   grijs

Rol	6	m
(16	cm	breed)

Kleur:  grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur:  grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

BOTAMENT® GS 98
Glaszijdeweefsel

BOTAMENT® B 180
voegband

BOTAMENT® VM 10 
Gietmortel

BOTAMENT® VB 20
Gietbeton

nIeuw
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BOTAMENT® M 34 is een minerale dichtingsmortel voor de afdichting van 

massieve bouwdelen binnen en buiten. 

•	 eenvoudige	verwerking		

•	 hecht	zonder	grondlaag	op	licht	vochtige	ondergronden		

•	 hoge	vorst-	en	verouderingsbestendigheid		

•	 ook	bij	negatieve	waterdruk		

•	 dampdoorlaatbaar		

•	 met	algemeen	testbewijs	van	de	bouwinspectie	

Verbruik:

Laagdikte 2,5 mm ~ 5,0 kg/m² 

Laagdikte 3,5 mm ~ 7,0 kg/m²

Hoogwaardige beschermingsverf op basis van bitumen met zeer mild ruikende oplos-

middelen. Droogt zwart op en is goed bestand tegen voortdurende waterinwerking, 

verdunde zuren, logen, neutrale zouten en vochtige hitte tot ca. +70 °C.

•	uit	hoogwaardige	speciale	bitumen

•	Gebruiksklaar

•	Zonder	schadelijke	stoffen	na	uitdroging

•	Snelle	doordroging

•	Oplosmiddelhoudend

•	In	het	bijzonder	geschikt	als	beschermingsverf	voor	groenvoer-	

   en aardappelsilo‘s

•	Hoge	temperatuurbestendigheid

Verbruik: ong. 250 ml/m² per dekkende laag

Intensieve bescherming voor daken uit asfaltkarton en beton, alsook voor de regene-

ratie van bedekkingen in asfaltkarton en bitumen dakbanen. Beschermt bouwdelen 

uit waterondoorlaatbaar beton tegen agressieve invloeden (DIN 4030).

•	Regenereert	oude	dakbanen

•	Gebruiksklaar

•	Kan	als	grondlaag	worden	gebruikt

•	Oplosmiddelhoudend

•	Zeer	goed	bestand	tegen	agressieve	invloeden	(DIN	4030)

Verbruik: ong. 250 ml/m² per deklaag

Vezelhoudende, plamuurbare bitumenisoleer- en reparatiepasta, die koud verwerkt 

geschikt is voor ieder afschot. Voor alle afdichtingswerkzaamheden aan daken, bal-

kons, terrassen, zinkaansluitingen en voor veel afdichtingswerkzaamheden onder-

gronds.

•	Hoge	bestendigheid	tegen	uV-straling

•	Vezelgewapend

•	Zeer	duurzaam

•	Scheurbestendig

•	Oplosmiddelhoudend

•	Zeer	goed	bestand	tegen	agressieve	invloeden	(DIN	4030)

Verbruik: ong. 1,1 kg/m² je mm laagdikte

Kleur:  grijs

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur: zwart

30 l blikken emmer

Palletinkoop:
16	x	30	l

Kleur: zwart

5 l blikken emmer
Palletinkoop:
75	x	5	l

10 l blikken emmer
Palletinkoop:
45	x	10	l

30 l blikken emmer
Palletinkoop:
12 x 30 l

Kleur: zwart

  5 kg blikken emmer

12 kg blikken emmer

BOTAMENT® M 34
afdichtingsmortel

BOTAMENT® B 95 L
Bitumen-silolak

BOTAMENT® B 97 L
Bitumenverf/daklak

BOTAMENT® B 98 L
Bitumen-reparatiemortel

Ter bescherming van afdichtingen van bouwwerken tegen schadelijke invloeden, 

conform DIN 18195, deel 10.

Als drainageplaat inzetbaar conform DIN 4095. 

Prima geschikt als oppervlakdrainage.

•	Handige	eenmansplaat

•	Bescherming	tegen	mechanische,	thermische	en	dynamische	beschadiging

•	Waarborgt	een	veilige	oppervlaktedrainage	overeenkomstig		DIN	4095

•	Beschermplaat	conform	DIN	18195,	deel	10

•	Glijlaag	overeenkomstig	de	KMB-richtlijn

PE-vormplaat	met	
bekleding en drainagevlies

Formaat:
1,20	x	0,80	m

Palletinkoop:
40	platen=	38,4	m²	

BOTAMENT® DS 993
Drainage- en afdekplaat
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Zelfklevende bitumenbaan voor de afdichting van met de aarde in aanraking ko-

mende componenten in horizontale en verticale zones.

•	Onmiddellijk	regenbestendig	en	waterdicht

•	Scheurbestendig

•	Zelfklevend

•	Kan	ook	bij	lage	temperaturen	worden	gebruikt

•	Getest	conform	DIN	18195,	delen	4	tot	5

•	Grondering	met	BOTAMENT®	BE	901

Rol 15 m 
(1 m breed)

Palletinkoop:
15 rol

BOTAMENT® KSK
Bitumen zelfhechtende baan

Krimp- en spanningarme boorgatsuspensie voor afsluiting van holle ruimten en uit-

boringen bij de renovatie van metselwerk.

•	Grote	bestendigheid	tegen	sulfaat

•	Krimparme	verharding

•	Lage	viscositeit

•	Hoge	penetratie

•	Homogeen	mengbaar

Verbruik: het verbruik is afhankelijk van de grootte van de holle ruimtes en 

boringen. Per liter holle ruimte is ca. 2 kg gemengd materiaal nodig.

Capillair vernauwende en hydrofoberende waterdichte dichtingslaag voor bescher-

ming achteraf tegen opstijgend vocht in metselwerk.

•	Bescherming	achteraf	tegen	opstijgend	vocht

•	Capillairvernauwend	en	waterafstotend

•	Zeer	goed	penetratievermogen	ook	bij	kleine	capillairen

•	Drukloos	en	bij	lage	druk	te	verwerken	

•	Oplosmiddelvrij

•	Gebruiksklaar

Verbruik:

afhankelijk van metselwerkdikte en -materiaal 

Wanddikte: 30 cm, materiaalverbruik: 4 – 10 kg/lpdm 

Wanddikte: 40 cm, materiaalverbruik: 6 – 15 kg/ lpdm

Wanddikte: 50 cm, materiaalverbruik: 8 – 20 kg/ lpdm

Minerale renovatiepleister met veel luchtporiën om met vocht en zout belast metsel-

werk binnen en buiten te bepleisteren. Voorkomt verwering door zout als gevolg van 

het insluiten van zoutkristallen en reguleert de vochthuishouding in het metselwerk.

•	Voor	vocht-	en	zoutbelast	metselwerk

•	Getest	conform	WTA-richtlijn	2-2-91

•	Kan	goed	geschuurd	en	glad	gemaakt	worden

•	Kan	worden	gespoten

•	Hoog	rendement

Verbruik: ong. 10 kg/m² je cm laagdikte

Hydraulisch afbindende dichtingsmortels met grote weerstand tegen sulfaat voor 

afdichting achteraf bij de renovatie van oude gebouwen.

•	Hoge	sulfaatbestendigheid	conform	DIN	4030

•	Als	horizontale	afdichting	onder	metselwerk

•	Als	afdichting	bij	negatieve	waterdruk

•	Waterdicht	tot	1,5	bar	(volgens	NEN	EN	1048,	deel	5)

•	Hoge	vorstbestendigheid

•	Voor	lichtvochtige	ondergronden

•	Dampdoorlaatbaar

Verbruik:

ong. 3,5 kg/m² bij bodemvocht

ong. 4,5 kg/m² bij niet-drukkend water

ong. 6,5 kg/m² bij drukkend water

Kleur:  grijs

20	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	20	kg

Kleur: transparent

10 kg plastic bus

30 kg plastic bus

Kleur:  grijs

20	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	20	kg

Kleur:  grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

BOTAMENT® MS 5
Boorgatsuspensie

BOTAMENT® MS 10
waterdichte dichtingslaag

BOTAMENT® MS 20
wta-renovatiepleister

BOTAMENT® MS 30
Sulfaatbestendige
dichtingsmortels
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BOTAMENT® Renovation FSP is een vochtregulerend pleister voor binnen, buiten 
en sokkels, voor de vochtregeling in nieuwe en oude gebouwen - zonder dure en 
moeilijke droogmaatregelen.

•	Voor	de	sanering	van	vochtige	muren	–	snel	en	eenvoudig

•	Rechtstreeks	aan	te	brengen	op	vochtige	ondergronden

•	Handmatig	en	machinaal	te	verwerken

•	Dikte	tot	20	mm	in	één	enkele	beurt	aan	te	brengen

•	Vocht-	en	klimaatregulerend

•	Voor	binnen	en	buiten

•	Schimmelremmend

Verbruik:
ong. 40 m²/t bij een dikte van 20 mm. 

Een zak BOTAMENT® Renovation FSP met ca. 5,0 l water aangemaakt, 
zorgt voor ca. 18 l verse mortel.

BOTAMENT® Renovation FP is een doorlaatbaar en vochtregulerend pleister – fijn 

pleister voor binnen en buiten als afschilderlaag en structuurgips. In combinatie met 

BOTAMENT® Renovation FSP voor de vochtregeling van nieuwe en oude gebouwen 

zonder dure en moeilijke droogmaatregelen.

•	Zeer	fijn	oppervlak

•	Dikte	tot	5	mm	in	één	enkele	beurt	aan	te	brengen

•	Optioneel	voor	BOTAMENT®	Renovation	FSP

•	Vocht-	en	klimaatregulerend

•	Voor	binnen	en	buiten

•	Schimmelremmend

Verbruik:

ong. 200 m²/t bij een dikte van 3 mm.

Een zak BOTAMENT® Renovation FP met ca. 5,5 l water aangemaakt, 

zorgt voor ca. 17 l verse mortel.

Verhindert zeker het indringen van slagregen en agressieve bestanddelen van de 

atmosfeer. 

•	Zeer	waterafstotend

•	Aanvullende	warmte-isolatie

•	Werkt	vuilafstotend

•	Vermindert	uitbloeiingen

•	Grote	indringdiepte

•	Veroorzaakt	een	afpareleffect

•		Zonder	organische	oplosmiddelen

•	Op	waterbasis

Verbruik: ong. 200–400 ml/m²  afhankelijk van de ondergrond.

Kleur: wit

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur: wit

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

Kleur: transparent

5 l plastic bus
Palletinkoop:
64	x	5	l

10 l plastic bus
Palletinkoop:
42	x	10	l

BOTAMENT® 
Renovation FSP 
vochtregulerende pleister

BOTAMENT® 
Renovation FP
vochtregulerende pleister fijn

BOTAMENT® MS 80 W
facade-impregnering

BOTAMENT® Renovation VSM is een doorlatende voorspuitmortel voor binnen en 

buiten. In combinatie met Renovation FSP voor de vochtregeling van nieuwe en oude 

gebouwen zonder dure en moeilijke droogmaatregelen.

•	Goede	hechting

•	Hoge	duurzaamheid

•	Korte	droogtijden

•	Voor	binnen	en	buiten

Verbruik: bij het netvormig aanbrengen ong. 4 – 5 kg droge mortel/m²

Kleur:  grijs

25	kg		Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

BOTAMENT® 

Renovation VSM 

Spuitbeton voor
vochtregulerende pleister

Producten assortiment
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BOTAMENT® Garden PF 1K is geschikt voor het voegen van bestratingen in na-
tuursteen, bestratingen in betonsteen en bedekkingen met tegels en klinkers op 
tuinpaden, in toegangszones en op terrassen met voetgangsersverkeer evenals op 
private eigendommen (garageopritten) met een lichte en tijdelijke belasting door 
auto‘s.

• Gebruiksklaar

•	Gemakkelijke	verwerking

•	Waterdoorlatend

•	Voorkomt	plantengroei	in	de	voeg

•	Kan	in	meerdere	lagen	aangebracht	worden	en	is	zelfdichtend

•	Zeer	weervast	en	hoge	vorstbestendigheid

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

BOTAMENT® Garden PF 2K is een in de fabriek geformuleerde reactieharsmortel met 

een kenmerkend mengsel van mineraalkorrels en wordt gekarakteriseerd door een 

hoge mechanische vastheid.

•	Waterdoorlatend

•	Voorkomt	plantengroei	in	de	voeg

•	Hoge	mechanische	vastheid	voor	lichte	tot	middelmatige	belastingen

•	Hoge	vorstbestendigheid

•	Zelfdichtend

•	Kan	in	lagen	aangebracht	wordenVerbruik:	afhankelijk	van	de	toepassing

BOTAMENT® Garden DM wordt gebruikt als waterdoorlatende plaatsingsmortel 
voor bestratingen in natuur- of betonsteen en natuur- of betontegels resp. op ca-
pillairbrekende drainagematten.

•	Zeer	sterk	drainerend

•	Voor	bestratingen	in	natuursteen,	beton	en	tegels

•	Voor	buiten

•	Voor	het	opbouwen	van	waterdoorlatende	draaglagen

•	Voor	oppervlakken	met	een	lichte	tot	middelmatige	verkeersbelasting

•	Vermindering	van	vorstschade	en	–uitbloeiingen

Verbruik: ong. 16 kg/m² je cm laagdikte

BOTAMENT® Garden KV is geschikt voor een snelle en economische aanleg van 

gebonden, waterdoorlatende en zeer weervaste kiezel- en steenslagaanvullingen 

voor tuinpaden, ingangszones en terrassen.

•	Voor	de	stapzekere	versteviging	van	steenslag	en	kiezel

•	Voor	belasting	door	voetgangers

•	Creatie	van	waterdoorlatende	deco-elementen

•	Zeer	goed	bestand	tegen	licht	en	weersinvloeden

•	REACh-classificatie	voor	gebruik	binnen	en	buiten

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

BOTAMENT® Garden ZF is een in meerdere lagen aanbrengbare bestratingsvoeg-

mortel voor vloerbedekkingen buiten met een hellingsgraad tot 5%. Het product is 

geschikt voor het voegen van bestratingen in natuursteen, betonsteen en tegelbe-

dekkingen voor tuinpaden, toegangszones en terrassen.

•	Voor	voegbreedten	vanaf	5	mm

•	Niet-drainerend

•	Kan	in	lagen	aangebracht	worden

•	Scheurvrij	uithardend

•	Voor	binnen	en	buiten

•	Zeer	weervast	en	hoge	vorstbestendigheid

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

Kleur:  zand
  steengrijs
  basalt

25 kg kunststof emmer 
met bijgeleverde
verharder (kanister)

Palletinkoop:
24	x	25	kg

Kleur:  zand
  steengrijs
  basalt

25 kg kunststof emmer met bij-
geleverde
verharder (kanister)

Palletinkoop:
24	x	25	kg

Kleur: grijs

40	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
25	x	40	kg

Kleur: transparant

1 kg blik
(6	stk.	per	doos)

Kleur: zandgrijs

25	kg	Papieren	zak

Palletinkoop:
40	x	25	kg

BOTAMENT® 
GARDEN PF 1K

Bestratingsvoegmortel 1C

BOTAMENT® GARDEN DM

Drainagemortel

BOTAMENT® GARDEN KV

Kiezeldecoversteviger 2C

BOTAMENT® GARDEN ZF

Cement voegmortel

BOTAMENT® 
GARDEN PF 2K

Bestratingsvoegmortel 2C

Producten assortiment
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