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•  Multifunctioneel

•  Veilig voor drink- en zwembad-

water

•  Zeer hoog chemisch en 

mechanisch belastbaar

•  Revolutionaire kleurechtheid

•  Multifunctioneel

•  Veilig voor drink- en zwembad-

FENOMENALE
VERWERKING

  Veilig voor drink- en zwembad-
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MULTIFUGE® DIAMOND is een reactieharsvoegmortel 2C met een breed toepassingsspectrum voor 

muur- en vloerbedekkingen binnen en buiten.

Door de revolutionaire kleurechtheid is dit product niet alleen geschikt voor de toepassing in industrie- 

en projectbouw, maar ook voor speciale toepassingen in wellnesscentra  en showrooms.

MULTIFUGE® Diamond van Botament:
Het ongekend eenvoudig verwerkbare multifunctionele 
voegmortel

Kleur: grijs (nr. 24) Kleur: antraciet (nr. 26)Kleur: wit (nr. 10)

Kleur: zandgrijs (nr. 15)Kleur: cacao (nr. 38)Kleur: zilvergrijs (nr. 16)

Kleur: stardust (nr. 80)

EXCLUSIEF

LET OP:  Druktechnische kleurafwijkingen kunnen niet worden uitgesloten. Informeer hiernaar bij de fabrikant.

M U L T I F U N K T I O N S - F U G E
MULTIFUGE®Diamond
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Of het nu gaat om grootkeukens, laboratoria, wasstraten of de 

voedingsverwerkende industrie, de Multifuge Diamond trotseert 

de ergste mechanische en chemische belastingen. De bijzonder 

smeuïge en soepele verwerking maakt een snelle toepassing mo-

gelijk. 

Het beste van alles: nadat het voegmortel is aangebracht, kunnen 

de restanten zonder extra middelen met koud water van de tegels 

worden afgewassen.

Ongekend snelle en eenvoudige verwerking.

• Smeuïg soepele verwerking

•  Hoge mechanische en 

chemische belastbaarheid

•  Uitstekend afwasbaar 

met koud water

Commerciële en industriële ruimtes
Hoge oppervlaktecapaciteit, ook bij geprofileerde tegels



Passende voegen bij donkere tegels. De hoge kleurechtheid van 

de Multifuge Diamond maakt dit eersteklas voegmortel bij uit-

stek geschikt voor donkere kleurtinten. Hoogwaardige keramische 

muurtegels of zelfs stijlvol glasmozaïek worden zo duurzaam en 

vakkundig geplaatst.

Overal en altijd een hoge kleurechtheid.

•  Revolutionaire kleurechtheid

•  Bij uitstek geschikt 

voor donkere tegels

•  Zeer goed bestand tegen 

schoonmaakmiddelen

Woonruimtes en vochtige ruimtes van
particulieren
Kleuren komen perfect tot uiting
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M U L T I F U N K T I O N S - F U G E
MULTIFUGE®Diamond
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De voortdurende aanwezigheid van vocht vormt een ideale voe-

dingsbodem voor schimmels en andere micro-organismen. Door de 

zorgvuldig geselecteerde grondstoffen krijgen ze echter geen kans 

zich te ontwikkelen en de gezondheid in gevaar te brengen. Hier-

door leent het speciale voegmortel zich uitstekend voor toepas-

sing in zwembaden, drinkwaterreservoirs, douches en in ruimtes 

waar hygiëne van wezenlijk belang is. 

Ongeëvenaard op het gebied van hygiëne.

•  Gekeurd volgens de Duitse 

DVGW W 270-norm voor 

drink- en zwemwater

•  KTW-/KSW-gekeurd

•  Bij uitstek geschikt voor 

spa- en wellnessruimtes

Zwembaden en wellnessruimtes
Voldoen aan de striktste hygiënenormen
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Meer info op www.terrachamp.com

Heerlijk ontspannen genieten van het balkon of terras. Het gecom-

bineerde gebruik van Multifuge Diamond en Terrachamp maakt 

het leggen van een balkon- of terrasvloer ongekend eenvoudig 

en resultaat is verzekerd! De tegels kunnen bij balkons en terras-

sen met aanbouwdelen van maximaal 1,80 m diep direct op de 

systeemafdichting worden gelegd. Het leggen van grote formaten 

is eveneens mogelijk.

De perfecte symbiose van twee systemen

•  Lage vloeropbouw

•  Hoge bescherming tegen 

uitbloei

•  Plaatsing zonder gecombi-

neerde procedure

Balkons en terrassen
Nieuwste generatie: direct op een systeemafdichting

M U L T I F U N K T I O N S - F U G E
MULTIFUGE®Diamond

NIEUW



Headoffice Germany
 
BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
 
Phone +49 (0) 2041 / 1019 - 0
Fax     +49 (0) 2041 / 2624 - 13

e-mail: info@botament.de
www.botament.com

Belgium - MC-Bauchemie N.V.
Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan 9/6 B
B-2800 Mechelen
 
www.botament.com

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

Uw leverancier van BOTAMENT®

Materiaalbasis 2 componentig systeem met 
epoxyhars

Kleuren wit (nr. 10)
zandgrijs (nr. 15)
zilvergrijs (nr. 16)
grijs (nr. 24)
antraciet (nr. 26)
cacao (nr. 38)
stardust (nr. 80)

Leveringsvorm verpakking van 4 kg
2,71 kg component (A)
1,29 kg component (B)

Opslag vorstvrij, koel en droog minstens 
12 maanden houdbaar in een 
gesloten originele verpakking

Mengverhouding 95 (A) : 45 (B)

Verwerkingstijd ~ 30 minuten

Begaanbaar na ~ 24 uur

Mechanisch belastbaar na ~ 3 dagen

Chemisch belastbaar na ~ 7 dagen

Verwerkings- en 
ondergrondtemperatuur

+ 10 °C tot + 25 °C

Eigenschappen:

•  Veelzijdig inzetbaar voor prive, commercieel en industrieel gebruik
•  Revolutionere kleurechtheid ook bij donkere kleuren
•  Getest volgens de strengste hygienevoorschriften. Met 
   KTW/KSW certificaat
•  Chemisch en mechanisch zeer sterk belastbaar
•  Eenvoudige verwerking - met koud water wasbaar
•  getest voor gebruik in drinkwaterreservoirs en 
   zwembaden volgens DVGW W 270
•  grote slijtbestendigheid

Toepassingsgebieden:

•  zwembaden (getest volgens KTW/KSW)
•  wellnesscentra, hammams en douches
•  vloerbedekkingen op balkons en terrassen in combinatie 
   met het systeem BOTAMENT® TERRACHAMP
•  hoogwaardige muur- en vloerbedekkingen
•  grootkeukens
•  drankenindustrie
•  voedingsmiddelenindustrie
•  chemische industrie
•  wasstraten voor auto’s en vrachtwagens

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




