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MULTIFAMILIE  

Innovatieve producten 
voor elk bouwproject



emissiearm       

  3 Voegen
- alle toepassingen -     

snelle begaan-
en belastbaarheid 

multifunctioneel

Top kleuren

beste waseigenschappen

Voor het leggen en voegen van tegels en natuur- 

steen is geen uitgebreid assortiment vereist. 

Met slechts een handvol producten vindt u de 

juiste oplossing voor een breed scala aan toe- 

passingen. 

De Multifamilie biedt de gebruiker een multi-

functioneel totaalpakket. De alleskunners voor 

de tegel- en natuursteenprofessional, om zo te 

zeggen. 

Probeer het gewoon! 

Toepassingsgebieden:
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Ons nieuwe voegen concept! 
Slechts 3 voegen voor alle toepassingen!

Multifunctionaliteit is altijd de successtrategie 

van Botament geweest. De introductie van onze 

tegellijmen Multistar® en Multistone® luidde het 

tijdperk van multifunctionele producten in. Het 

nieuwe, smalle voegen concept is de logische 

voortzetting van dit idee. 

Onze bewezen Multifugen worden nu door de 

ontwikkeling van de Multifuge® Fine Speed ide-

aal aangevuld. 

De veelzijdigheid van de toepassingen blijft be-

houden, maar wordt uitgebreid met een speciaal 

toepassingsgebied. 

Hier heeft elk van onze 3 voegmortels een spe-

ciale geschiktheid, evenals de optimale verwer- 

king voor een specifiek type tegel en natuur- 

steen.

Multifuge® Fine Speed, 

Multifuge® Fine and Multifuge® Base - 

Een onverslaanbaar trio voor elke situatie!

Kleurafwijkingen van de originele kleur zijn mogelijk.

Mooie kleuren en nauwkeurige,  

multifunctionele toepasbaarheid: 

Botament combineert beide.

Meer op de volgende pagina‘s ...

Kleur No. Kleur
MULTIFUGE® 

Fine SPEED
MULTIFUGE® 

Fine
MULTIFUGE® 

Base
S 5

Supax
S 3

Supax

tot 10 mm, 
volkeramische 

tegels, grestegels, 
natuursteen en  

glasmozaiek  

tot 7 mm, 
geglazuurde tegels 

en grestegels

3-30 mm, 
volkeramische 

tegels, grestegels 
en natuursteen 

Sanitaire 
siliconen 

Natuursteen 
siliconen

10 wit     

11 pergamon    

15 zandgrijs   

16 zilvergrijs     

20 betongrijs    

23 manhattan    

24 grijs     

25 titaan grijs     

26 antraciet     

33 bahamabeige    

38 cacao   



  

CG 2
WA

 

NEN EN 13888

NEN EN 13888   Botament ®

Hightech

SPEED
System

MULTIFUGE® Fine Speed   is een mul-
tifunctionele voegmortel  die voor- 
al geschikt is voor hoogwaardige, 
zwakke en niet-zuigende materialen 
binnen en buiten. Dankzij het High-
tech Speed technologie i s het snel 
wassen van wand- en vloeropper- 
vlakken na korte tijd mogelijk. 
Het fijne en gladde oppervlak zorgt 
voor de perfecte afwerking, vooral 
op exclusieve wand- en vloeropper- 
vlakken.

Vooral geschikt voor 
volkeramische tegels, grestegels,
natuursteen en glasmozaïek

• Voor voegbreedtes tot 10 mm 

• Flexibel - voor verwarmde  

 oppervlakken 

• Fijne, gladde voegoppervlakken 

• Water- en vuilafstotend 

• Snelle beginsterkte en hoge opbrengst 

• Uitstekende waseigenschappen 

• Verbeterde weerstand tegen huis- 

 houdelijke schoonmaakmiddelen*

• Hoge bescherming tegen de vorming

 van schimmels 

• Voor binnen en buiten

Productvoordelen

Hoge opbrengst
Multifuge Fine Speed   overtuigt met 
zijn hoge opbrengst.

Vroeg begaanbaar  
en belastbaar
Multifuge Fine Speed   overtuigt met 
zijn unieke snelle beginsterkte.
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* De verbeterde weerstand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen verwijst 
naar een vergelijking met de standaard voegmortels van BOTAMENT®.
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Toepassing

Afvoegen van

• Volkeramische- en grestegels

• Vele natuurstenen

• Keramisch- en glasmozaïek 

• Geglazuurde tegels

Technische Gegevens

Kleuren

pergamon (No. 11)wit (No. 10)

grijs (No. 24)

zilvergrijs (No. 16) betongrijs (No. 20)

manhattan (No. 23)

antraciet (No. 26)titaangrijs (No. 25)

cacao (No. 38)bahamabeige (No. 33)

Materiaal basis 

snelafbindende cement-
combinatie met minerale 
vulstoffen, kleurechte 
pigmenten en additieven 

Mengverhouding 
met water

~ 28 % (5,6l / 20 kg of 
1,1l / 4 kg)

Rijpingstijd 3 minuten

Voegbreedte tot 10 mm

Verwerkingstijd ongeveer 30 minuten

Waseigen- 
schappen

Uniek!  
Vroeg en laat wasbaar 
zonder te verbranden 

Beloopbaar
Na ongeveer 
~ 90 minuten

Volledig 
belastbaar 

Na ongeveer 7 dagen

Verwerkings- 
temperatuur

Van + 5 °C tot + 25 °C

Houdbaarheid Minst. 9 maanden 

Leverings-
vorm 

4 kg zakken  
(alle kleuren)
20 kg zakken (zand-
grijs, zilvergrijs, beton-
grijs, manhattan, grijs, 
titangrijs, antraciet)

Het snelle Multitalent

Voor verwarmde 
oppervlakken

glasmozaïek

Veelzijdigheid
Grote of kleine tegels, natuurstenen of 
glazen tegels, of het nu gaat om opper- 
vlakteprestaties  of eenvoudige verwerk-
ing, tot het schitterende uiterlijk - de 
Multifuge Fine Speed   overtuigt met zijn 
veelzijdigheid.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie 
de technische gegevensbladen en de bijbe-
horende voorschriften.
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MULTIFUGE® Fine is een multifunc-
tionele voegmortel die speciaal 
geschikt is voor hoogwaardige, zui- 
gende en zwak zuigende materialen 
binnen en buiten. 
Het fijne en gladde oppervlak zorgt 
voor de perfecte afwerking, vooral 
op exclusieve wand- en vloeropper- 
vlakken.

Bijzonder geschikt voor 
geglazuurde tegels en grestegels

• Voor voegbreedtes tot 7 mm

• Flexibel - voor verwarmde  

 oppervlakken 

• Fijne, gladde voegoppervlakken

• Water- en vuilafstotend 

• Hoge flankenhechting bij smalle voegen 

• Uitstekende waseigenschappen

• Verbeterde weerstand tegen 

 huishoudelijke schoonmaakmiddelen* 

• Hoge bescherming tegen de vorming

 van schimmels 

• Voor binnen en buiten

Productvoordelen

Hoge opbrengst
Multifuge Fine overtuigt met zijn hoge 
opbrengst.

* De verbeterde weerstand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen verwijst 
naar een vergelijking met de standaard voegmortels van BOTAMENT®.

Voordeel hoeveelheid 15 kg 
De 15 kg zak Multifuge Fine biedt vele 
voordelen. Transport en handelingen op 
de bouwplaats zijn kinderspel. Bovendien 
zijn er geen grote resthoeveelheden die 
onnodig moeten worden afgevoerd.
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Toepassing

Afvoegen van

• Geglazuurde tegels 

   en grestegels 

• Keramisch- en glasmozaïek 

• Vele natuurstenen 

• Volkeramische tegels

Technische Gegevens

Kleuren

pergamon (No. 11)wit (No. 10)

manhattan (No. 23)zilvergrijs (No. 16)

titaangrijs (No. 25)grijs (No. 24)

bahamabeige (No. 33)antraciet (No. 26)

Materiaalbasis

Snelafbindende  
cementcombinatie met 
minerale vulstoffen,  
kleurechte-pigmenten  
en additieven

Mengverhouding 
met water

~ 30 %
(4,5l / 15 kg 
of 1,2l / 4 kg)

Rijpingstijd 3 minuten

Voegbreedte tot 7 mm

Verwerkingstijd ongeveer 50 minuten

Waseigen-
schappen

Uniek!  
Vroeg en laat wasbaar 
zonder te verbranden

Begaanbaar Na ongeveer ~ 3 uur

Volledig 
belastbaar

Na ongeveer 7 dagen

Verwerkings- 
temperatuur

Van + 5 ° C tot + 30 ° C

Houdbaarheid Minst. 9 maanden

Leveringsvorm

4 kg zakken  
(alle kleuren) 

15 kg zakken (wit, 
pergamon, zilvergrijs, 
manhattan, grijs)

Het Multitalent

Voor verwarmde 
oppervlakken

Natuursteen

Veelzijdigheid
Of het nu grote of kleine tegels, natuur- 
stenen of glazen tegels zijn, of het nu 
gaat om oppervlakteprestaties  of een-
voudige verwerking, tot het schitterende 
uiterlijk - de Multifuge Fine overtuigt met 
zijn veelzijdigheid.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie 
de technische gegevensbladen en de bijbe-
horende voorschriften.
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MULTIFUGE® Base is een snel uithar-
dende, veelzijdige voegmortel met 
een zeer breed scala aan toepas- 
singen binnen- en buiten.
Dankzij de uitstekende verwerkings- 
en waseigenschappen zijn grote 
oppervlakteprestaties op wand en 
vloer binnen zeer korte tijd moge-
lijk.

Vooral geschikt voor
volkeramische tegels, grestegels 
en vele natuursteensoorten

 • Voor voegbreedten van 3-30 mm 
• Flexibel - voor verwarmde 
 oppervlakken 
• Geschikt voor verwerking met
 een vloerentrekker, zonder 
 verbranding 
• Voor balkons en terrassen 
• Hoge stoomstraal en 
 slijtvastheid 
• Uitstekende waseigenschappen
• Verbeterde weerstand tegen
 huishoudelijke schoonmaak-
 middelen* 
• Hoge bescherming tegen de 
 vorming van schimmels 
• Voor binnen en buiten

!

Productvoordelen

De beste waseigenschappen
Dankzij de speciale Botament-combinatie 
van actieve ingrediënten en de toevoe-
ging van hoogwaardige additieven, heeft 
de Multifuge Base uitstekende waseigen-
schappen.

Snelle begaanbaarheid en 
belastbaarheid
Multifuge Base overtuigt met zijn unieke 
snelle beginsterkte.

Optimale verwerking met 
een vloertrekker
De nieuwe, innovatieve receptuur van de 
Multifuge Base geeft de professionele te-
gelzetter de best mogelijke resultaten in 
zijn snelle en efficiënte werk. Multifuge 
Base kan naar wens worden aangemaakt 
voor de verwerking met een inwasspaan 
of vloertrekker.

* De verbeterde weerstand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen verwijst 
naar een vergelijking met de standaard voegspecie van BOTAMENT®.
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Technische gegevens

Materiaalbasis

Snelafbindende ce-
mentcombinatie met 
minerale vulstoffen, 
pigmenten op basis van 
cement en additieven 

Mengverhouding 
met water 

zandgrijs, zilvergrijs, 
grijs, titaangrijs:
~ 17 % (4,25l / 25 kg 
of 0,85l / 5 kg)

antraciet:
 ~ 18 % 
(4,5l / 25kg of 0,9l / 5kg)

Rijpingstijd 3 minuten

Voegbreedte 3–30 mm

Verwerkingstijd ~ 30 minuten

Waseigen-
schappen

Uniek!  
Vroeg en laat wasbaar 
zonder te verbranden

Beloopbaar Na ongeveer 2 uur 

Volledig 
belastbaar 

Na ongeveer 7 dagen

Verwerkings-
temperatuur

Van + 5 °C tot + 25 °C

Houdbaarheid Minst. 9 maanden 

Leverinsvorm
 5 kg Zakken

25 kg Zakken

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie 
de technische gegevensbladen en de bijbe-
horende voorschriften.

Toepassing

Afvoegen van 
• Grestegels en volkeramische
   tegels 
• Geglazuurde grestegelstrips 
• Betonwerkstenen 
• Gebakken klinkers en 
   voorbehandelde cotto 
• Grofkeramiek 
• Keramisch mozaïek 
• Glazen bouwstenen 
• Vele natuurstenen 
   (behalve marmer)

Kleuren

zandgrijs (No. 15) zilvergrijs (No. 16)

grijs (No. 24)betongrijs (No. 20)

titaangrijs (No. 25) antraciet (No. 26)

Veelzijdigheid
Of het nu gaat om grote of kleine tegels, 
natuurstenen of keramische mozaïeken, 
of het nu gaat om de oppervlaktepres-
tatie of eenvoudige verwerking, tot het 
schitterende uiterlijk - de Multifuge Base 
overtuigt met zijn veelzijdigheid.

Het Mutitalent

Voor verwarmde 
oppervlakken

Terrassen en balkons



Multistone is de  keramische, natuur- 
steen en glasmozaïeklijm van de 
Multifamilie. In alle toepassingen 
wordt het gekenmerkt door zijn 
hoge standvastheid, zijn ongeloof-
lijke opbrengst en zijn snelle uit-
harding. Hij voldoet aan alle criteria 
van zijn broer Multistar op het ge-
bied van gebruikers-, gezondheids- 
en milieuvreindelijkheid.

 • Zeer standvast en hoog 

 flexibel 

• Vooral geschikt voor groot 

 formaat tegels 

• Hoogste opbrengst 

• Snelle uitharding 

• Stof-gereduceerde formule 

• Voor het uitvlakken van 

 oneffenheden tot 30 mm 

• Geschikt voor zwembaden en

 drinkwatertanks volgens

 DVGW W 270 en W 347 

Productvoordelen

De natuursteenlijm voor nog meer toepassingen

Hoge standvastheid
Door de hoge standvastheid kunnen grote 
en zware tegels eenvoudig en snel aan de 
wand worden verwerkt zonder dat ze 
zakken.

Hoge opbrengst
Multistone overtuigt met zijn unieke op-
brengst. Met 15 kg haalt u bijna dezelfde 
oppervlakteprestaties dan dat u anders 
met 25 kg reguliere lijm zou bereiken.

Voordeel hoeveelheid 15 kg
De verpakking van 15 kg Multistone biedt 
veel voordelen. Transport en handelingen 
op de bouwplaats zijn kinderspel. Boven-
dien zijn er geen grote resthoeveelheden 
die onnodig moeten worden afgevoerd.
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Toepassing

 • Natuursteen
• Grestegels en volkeramische tegels 
• Geglazuurde tegels
• Splijttegels
• Gebakken klinkers en 
   voorbehandelde cotto 
• Handgevormde tegels
• Klein- en middelgroot formaat 
   mozaïek 
• Glazen bouwstenen 
• Isolatie- en bouwplaten

Veelzijdigheid
Of het nu gaat om grote of kleine tegels, 
natuurstenen of oppervlakteprestatie 
of eenvoudige verwerking - Multistone 
overtuigt door zijn veelzijdigheid.

Vijf producten in één  

Dunbedlijm Vloeibedlijm

Dikbedmortel

Middelbedlijm Uitvlakmortel

Technische gegevens

Materiaalbasis
Cementcombinatie met
minerale lichtvulstoffen en
additieven

Mengverhouding 
met water op 
15 kg

mengverhouding S1, 15 kg

Uitvlakmortel: ~ 3,6 l water / 
15 kg
Dikbed:  ~ 3,6 l water / 15 kg
Middelbed: ~ 3,8 l water / 15 kg
Dunbed: ~ 4,5 l water / 15 kg
Vloeibed: ~ 4,8 l water / 15 kg

mengverhouding S2, 15 kg:
Dunbed: 3,75 l 
BOTAMENT® D 10 +
0,75 l water / 15 kg

Vloeibed: 
4,0 l BOTAMENT® D 10 + 
0,8 l water / 15 kg

Rusttijd ~ 3 minuten

Inlegtijd ~ 20 minuten

Verwerkingstijd ~ 30 minuten

Max. 
aanbrengdikte

30 mm

Beloopbaar Na ongeveer 2 uur 

 Voegbaar  Na ~ 3 uur

Verwerkings-
temperatuur

Van + 5 °C tot + 25 °C

Houdbaarheid Minst. 9 maanden 

Kleur Cremewit

Leveringsvorm
  3 kg Zakken
15 kg Zakken

Ondergronden

 • Beton, lichtbeton en cellenbeton
• Vol metselwerk
• Pleisters volgens DIN EN 998 
   gipspleisters volgens DIN EN
   13279 (drukvastheid ≥ 2,5 N/mm²)
• BOTAMENT® BP Bouwplaten
• Oude tegelbekledingen
• Gipsplaten, gipskarton en 
   gipsvezelplaten
• Cement- en anhydrietedekvloeren
• Bestrooide gietasfaltdekvloeren
   (IC 10)

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie 
de technische gegevensbladen en de bijbe-
horende voorschriften.
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Productvoordelen

Hoge standvastheid
Door de hoge standvastheid kunnen grote 
en zware tegels eenvoudig en snel aan de 
wand worden verwerkt zonder dat ze 
zakken.

Hoge opbrengst
Multistar overtuigt met zijn unieke op-
brengst. Met 15 kg haalt u bijna dezelfde 
oppervlakteprestaties dan dat u anders 
met 25 kg reguliere lijm zou bereiken.

Voordeel hoeveelheid 15 kg
De verpakking van 15 kg Multistar biedt 
veel voordelen. Transport en handeling- 
en op de bouwplaats zijn kinderspel. 
Bovendien zijn er geen grote resthoe-
veelheden die onnodig moeten worden 
afgevoerd.

De lichte lijm voor alle toepassingen

Multistar is de excellente lichtge-
wicht lijm, waarin de normen voor 
opbrengst en standvastheid ten op-
zichte van alle andere lijmen wor-
den overtroffen. Hij onderscheidt 
zich door zijn heerlijk licht en 
energie besparende verwerking, 
waar de innovatieve grondstof-
combinatie een stof-reducerend 
effect geeft bij het uitschudden en 
mengen. Geschikt voor bijna alle 
keramische tegels, wand en vloer, 
binnen en buiten, kritische op-
pervlakken zoals gevels, terrassen 
en balkons of verwarmde opper- 
vlakken - Multistar is de alleskun-
ner voor ieder bouwproject.

 • Hoge standvastheid en 

 hoog flexibel

• Bijzonder geschikt voor 

 grootformaten

• Hoogste opbrengst

• Lange corrigeer- en opentijd

• Stofreducerende receptuur

• Voor het uitvlakken van 

 oneffenheden tot 20 mm

12
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Veelzijdigheid
Of het nu gaat om grote of kleine tegels, 
glasmozaik of oppervlakteprestatie of 
eenvoudige verwerking - Multistar over-
tuigt door zijn veelzijdigheid.

Toepassing

 • Grestegels en volkeramische 
 tegels 
• Geglazuurde tegels
• Splijttegels
• Gebakken klinkers en 
 voorbehandelde cotto 
• Handgevormde tegels
• Klein- en middelgroot 
 formaat mozaïek 
• Isolatie- en bouwplaten

Technische gegevens

Materiaalbasis
Cementcombinatie met
minerale lichtvulstoffen 
en additieven

Mengverhouding 
met water op 
15 kg

mengverhouding S1

Uitvlakmortel: ca.7,6 l
Middelbed: ca. 8,0 l
Dunbed: ca. 8,5 l
Vloeibed: ca. 10,0 l

mengverhouding S2
Dunbed: 
6,0 l BOTAMENT® D 10 + 
1,4 l water / 15kg 

Vloeibed: 
7,0 l BOTAMENT® D 10 + 
1,6 l water / 15kg 

Rusttijd  ~ 5 minuten

Inlegtijd ~ 30 minuten

Verwerkingstijd ~ 3- 4 uur

Max. 
aanbrengdikte

20 mm

Begaan- en 
voegbaar

Na ~ 24 uur

Verwerkings-
temperatuur

Van + 5 °C tot + 30 °C

Houdbaarheid Minst. 12 maanden

Kleur Grijs

Leveringsvorm 15 kg Zakken

Vier producten in één 

Dunbedlijm Vloeibedlijm

Middelbedlijm Uitvlakmortel

Ondergronden

 • beton, lichtbeton en 
 cellenbeton
 • vol metselwerk
 • pleisters volgens DIN EN 998 
 gipspleisters volgens DIN EN
 13279 (drukvastheid ≥ 2,5 N/
 mm²)
 • BOTAMENT BP Bouwplaten
 • oude tegelbekledingen
 • gipsplaten, gipskarton en
 gipsvezelplaten
 • cement- en 
 anhydrietedekvloeren
 • bestrooide gietasfaltdek- 
 vloeren (IC 10)

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie 
de technische gegevensbladen en de bijbe-
horende voorschriften.
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              BOTAMENT® D 11  Dieptegrondering

Kliniek voor oncologische revalidatie Bad Oexen in Bad Oeynhausen

Referentie project 

Verwerker: 
Dulle en Brockmann GMBH,
49740 Haselünne

Totaaloppervlakte: 8.000 m2

              MULTISTONE® Multifunctioneel Natuursteen- en tegellijm

              MULTIFUGE® Base Multifunctioneel voegmortel 
              of MULTIFUGE® Fine Multifunctioneel voegmortel

Producten: Multistar/Multifuge Fine Speed, Kleur: Zilvergrijs en Cacao

Producten: Multifuge Fine Speed, Kleur: Cacao
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Producten: Multifuge Base, Kleur: ZilvergrijsProducten: Multistone/Multifuge Fine, Kleur: Zilvergrijs
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Producten: Multistar/Multifuge Fine, Kleur: Zilvergrijs en Cacao



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

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

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

Bezoek ons!

Uw leverancier van BOTAMENT®

Naam:  Mat Tomlow
Regio:  Rayon Manager Zuid
Telefoon:  (+31) 6 13 50 54 32
e-mail:  Mat.Tomlow@botament.com

Naam:  Robert Wijs
Regio:  Rayon Manager Noord
Telefoon:  (+31) 6 13 50 58 75
e-mail:  Robert.Wijs@botament.com

Naam:  Huub Overbeek
Regio:  Rayonmanager Midden Nederland
Telefoon:  (+31) 6 43 06 83 47
e-mail:  huub.overbeek@botament.com

Contact Nederland:

De in deze productbeschrijving opgenomen informa-
tie is gebaseerd op onze ervaring en is naar eer en 
geweten opgesteld. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De verwerking van het product 
dient te allen tijde op de betreffende bouwobjecten, 
toepassingen en de specifieke plaatselijke belastingen 
te worden afgestemd. Wij waarborgen de juistheid 
van de informatie van onze verkoop- en leveringsvoor-
waarden en onze betalingsvoorwaarden, indien aan 
het bovenstaande is voldaan. Wij zijn alleen gebonden 
aan aanbevelingen van onze medewerkers die niet in 
overeenstemming zijn met het leveringsprogramma, in-
dien deze schriftelijk zijn bevestigd. Voor een optimaal 
resultaat raden wij altijd aan om op de betreffende 
werkplek het product eerst uit te proberen. In elk geval 
dienen de algemeen erkende regels van de techniek te 
worden nageleefd.


