
Tuin- en landschapsinrichting
- Het productsysteem BOTAMENT®Garden -

Tuin- en landschapsinrichting
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Tuin- en landschapsinrichting

De tuin- en landschapsinrichting kent reeds jaren een stabiele en

mooie groei. Want ook in slechte tijden is de tuin een toevluchtsoord

om nieuwe krachten op te doen, een plaats waar men zich thuis en

goed voelt. Daarom investeert men nog steeds graag in zijn privé-

tuin. Maar ook in vele andere toepassingsgebieden wordt de crea-

tieve tuin- en landschapsinrichting aangewend om een optische

waardevermeerdering van het totaalobject te bereiken.

Ongeacht of het nu gaat om schoolinfrastructuren, schoolpleinen, de bui-

tenzones van instellingen, productiesites en dienstverleners of gewoon

wooncomplexen.

Tuin- en landschapsinrichting is zelfs een thema op plaatsen waar men het

op het eerste zicht niet zou vermoeden: mooi ontworpen koopcentra,

stadspleinen, stadsparken, sportterreinen en de overgangszones tussen

woonruimte en landschap.

De tuin- en landschapsinrichting vergt niet enkel bijzondere vormgevings- en

toepassingsideeën. Ook weersomstandigheden zoals vorst, regen en zon

vereisen bijzonder stabiele materialen. En dat geldt uiteraard ook voor de ge-

bruikte bouwchemie.

Niet enkel een betrouwbare functionaliteit, maar ook de duurzaamheid van

ons productengamma voor tuin- en landschapsinrichting kreeg zeer veel

aandacht. De productontwikkeling gebeurde in nauwe samenwerking met

zeer ervaren tuin- en landschapsarchitecten. Het resultaat is een slank, goed

overzichtelijk productengamma voor de professionals in tuin- en land-

schapsinrichting.
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Mos- en grasbegroeiing
Mos en gras groeit graag op plaatsen waar vocht langdurig aanwezig is.

Een grote poriënruimte van ongebonden voegmateriaal is dan ook een ideale

voedingsbodem.

Kapotte bedekkingen
Kapot bedekkingsmateriaal kan bvb. ontstaan doordat er geen bewegingsvoegen

aanwezig zijn. De bedekking met plaveisel of bestratingsmateriaal staat onder

voortdurende druk, wat tot gescheurde voegen en een kapotte bedekking leidt.

Weggewassen voegen
Lelijk en gevaarlijk: weggewassen voegen! Door ongebonden voegmateriaal en

beddingen (bv.: zand, kiezel) kunnen de voegen tijdens de schoonmaak wegge-

wassen worden.

Het gevolg: de stenen gaan verschuiven en kantelen.

Verzakkingen
Belaste bestratingsoppervlakken staan bloot aan verschillende druksterkten. Een

ondergrond die onvoldoende draagkracht bezit, leidt na verloop van tijd tot een

ongelijkmatige verzakking.

Spanningsscheuren
Spanningsscheuren ontstaan door een verkeerd gekozen draaglaag.

Sterk belaste bestratingsoppervlakken vereisen een gepaste draaglaag.

Stilstaand water
Een niet-drainerende bedmortel en een te geringe helling werken het

wegwassen van ongebonden voegen in de hand.
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Neem geen enkel risico!

Een juiste uitvoering is volkomen nutteloos wanneer men ongeschikte

materialen gebruikt. Neem daarom geen enkel risico!

Wij bieden u een gamma producten die doen wat ze beloven.
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Drainerende draaglaag

4

BOTAMENT® Garden PF 1K lijkt op een ongebonden zandvoeg, maar is

bestand tegen het uitwassen en veegmachines. De voeg blijft gemakke-

lijk te reinigen en is drainerend.

Toepassingsgebieden:

BOTAMENT® Garden PF 1K is geschikt voor het voegen van:

• Bestratingen in natuursteen.

• Bestratingen in betonsteen.

• Bedekkingen met tegels en klinkers.

• Tuinpaden, ingangszones en terrassen met een belasting

door voetgangers

BOTAMENT® GARDEN PF 1K
Voegmortel voor bestrating 1K

Drainagemortel voor bedekkingen met plaveisel en

bestratingsmateriaal bij lichte tot middelmatige belasting!

Producteigenschappen:

• Gebruiksklaar.

• Gemakkelijke verwerking.

• Waterdoorlatend.

• Voorkomt plantengroei in de voeg.

• Kan in meerdere lagen aangebracht worden en is zelfdichtend.

• Zeer weervast en hoge vorstbestendigheid.

BOTAMENT® GARDEN PF 1K/2K
Voegmortel voor bestrating 1K/2K

BOTAMENT® GARDEN DM
Drainage- en dekvloermortel

Verkrijgbaar in de kleuren*:
Basalt Zand Steengrijs

* De kleuren kunnen omwille van druktechnische redenen verschillen.

BOTAMENT® M 12
als hechtlijm
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BOTAMENT® GARDEN PF 2K
Voegmortel voor bestrating 2K

BOTAMENT® Garden PF 2K is een in de fabriek geformuleerde reac-

tieharsmortel met een kenmerkend mengsel van mineraalkorrels en

wordt gekarakteriseerd door een hoge mechanische vastheid en

vorstbestendigheid.

Toepassingsgebieden:

• Hervoegen en herstellen van dichte natuurstenen.

• Voegen van bvb. voetgangerszones, tuinen en parken,

wandelwegen, binnenhoven en passages.

• Voor oppervlakken met een middelmatige verkeersbelasting

(lichte personenwagens).

Drainagemortel voor bedekkingen met plaveisel en

bestratingsmateriaal bij lichte tot middelmatige belasting!

Producteigenschappen:

• Waterdoorlatend.

• Voorkomt plantengroei in de voeg.

• Hoge mechanische vastheid voor lichte

tot middelmatige belastingen.

• Hoge vorstbestendigheid.

• Zelfdichtend.

• Kan in lagen aangebracht worden.

De verharder aan de mortel
toevoegen en met de
dwangmengers gedurende
ongeveer 2 minuten men-
gen.

Eenvoudige en snelle verwerking!
Water toevoegen en gedu-
rende ongeveer 1 minuut
mengen.

Het mengsel op de vooraf
bevochtigde bedekking aan-
brengen.

Botament Garden PF 2K met
een rubberen spaan in de voe-
gen slempen.

Afvegen van de gevoegde
bedekking.

En de bedekking is volledig
klaar.

Verkrijgbaar in de kleuren*:
Basalt Zand Steengrijs
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BOTAMENT®Garden DM is een trascementgebonden drainagemortel voor

de opbouw van waterdoorlatende en gebonden draaglagen voor de

plaatsing van natuur- en straatstenen buiten.

BOTAMENT® GARDEN DM
Drainage- en dekvloermortel

Voeg-, drainage- en dekvloermortel voor plaveisel en bestratingsmateriaal

Door de grote waterdoorlatendheid van BOTAMENT®

GARDEN DM zijn uitbloeiingen en kapotte voegen te

wijten aan de volumetoename van bevriezend water zo

goed als uitgesloten.

BOTAMENT® GARDEN DM verhindert in combinatie met

een vorstbestendige draaglaag met een uniforme korrel-

verdeling uit kiezel of ballast het verzakken van de be-

dekking.

Toepassingsgebieden:

BOTAMENT® Garden DM is geschikt voor de opbouw van waterdoor-

latende en gebonden draaglagen met een poriënvolume van ong. 20%.

• Waterdoorlatende dekvloer.

• Plaatsingsmortel voor bestratingen in natuursteen, betonsteen.

• Natuur- of betontegels resp. op capillairbrekende drainagematten.

(Hierbij moet men rekening houden met een minimale helling

van 2-2,5%)

Producteigenschappen:

• 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.

BOTAMENT® GARDEN DM
Drainage- en dekvloermortel

Drainerende draaglaag
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Voeg-, drainage- en dekvloermortel voor plaveisel en bestratingsmateriaal

BOTAMENT® GARDEN KV
Decokiezel- en steenslagversteviger

Producteigenschappen:

• 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.

BOTAMENT® GARDEN ZF
Cementvoeg

BOTAMENT® Garden ZF is een voegmortel op basis

van cement voor bedekkingen met plaveisel en tegels

en klinkers voor binnen en buiten.

Producteigenschappen:

• Voor voegbreedten vanaf 5 mm.

• Niet-drainerend.

• Kan in lagen aangebracht worden.

• Scheurvrij uithardend.

• Voor binnen en buiten.

• Zeer weervast en hoge vorstbestendigheid.

BOTAMENT® Garden KV is geschikt voor een snelle en

economische aanleg van gebonden, waterdoorlatende en

zeer weervaste lagen voor tuinpaden, ingangszones en

terrassen.

Decokiezel en –steenslag worden door BOTAMENT® Gar-

den KV gebonden en maken een decoratieve tuinvorm-

geving mogelijk, zoals bvb. voor boomschijven,

vormgeving bij tegels, randinzetten en onregelmatige

spievlakken bij paden.

De oppervlakken blijven gemakkelijk te reinigen en zijn

drainerend.

Toepassingsgebieden:

• Tuinpaden.

• Ingangszones.

• Terrassen.

• Decoratieve tuinvormgeving.

Er zijn geen grenzen meer aan de vormgeving van uw tuin!

BOTAMENT® Garden KV is geschikt voor alle decokiezel en –steenslag.
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www.botament.com

De Botament®-vestigingen in een oogopslag
Verkooppunten
Productieplaatsen

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

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

info@botament.de
www.botament.com

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

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

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

Netherlands
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