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ERVAAR DE
BOTAMENT-TRAILER LIVE!
Wij ondersteunen u ter plaatse! 
Of het nu gaat om klantevenementen, workshops, demonstratie ochtenden, 

tijdens open dagen, jubilea en nog veel meer.

Afhankelijk van het hoofdonderwerp, kunnen de trailers worden 

aangepast,  voor praktijkdemonstraties.    Wij komen graag naar uw evenement!
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Product index.
Producten gesorteerd op productnaam

A     pagina
A 210 Nivelleermassa tot 10 mm 57

A 220 Nivelleermassa tot 20 mm 58

A 230 Standvaste egaline van 1 tot 100 mm 58

A 240 Anhydriet-nivelleermassa tot 20 mm CA-C30-F7 58

A 250 Dikke laag nivelleermassa van 3 tot 40 mm CT-C35-F7 59

A 270 Afwerking tot 4 mm 59

AE Afdichtings- en ontkoppelingsbaan 10

ATE Max Afdichtings-, geluiddempende- 
  en ontkoppelingsplaat 9

Afdichtingsset  15

B     pagina
BA-L  Garnituur Drainuitloop 31

BA-LD V  Afvoer drainuitloop 32

BA-P  Garnituur Puntuitloop 30

B 95 L  Bitumen-silolak 41

B 97 L   Bitumenverf/daklak 41

B 98 L   Bitumen-reparatiemortel 42

BD  Butyldichtband 12

BE 901 Plus Multifunctionele bitumenafdichtingslaag Concentraat42

BM 92 Schnell Bitumen dikke coating 2C 40

BM 92 Winter Bitumen dikke coating 2C 40

BP  Bouwplaat 28

BTK 200 Lijmmortel voor balkons en terrassen 2C 25

BV 2  Vloercoating 2C 54

Beschermings- en drainagemembraan 44

Bitumen dikke coating 1c / 2c      41

C     pagina
CF 200 Speciale voegmortel 2C 23

D     pagina
D 1 Speed Snelle, multifunctionele hechtgrondering 4/56

D 10  Hechtemulsie/dekvloertoevoeging  19

D 11  Dieptegrondering     4

D 12  Diepteverkiezeling  42

D 42 HP High performance Pastategellijm D2 TE  17

DE   Dunontkoppeling 9

DF 9 S/R Dichtingsfolie 1C rolbaar/spatelbaar  13

DF Color Kleurpigment  13 

Doseeremmer  65

DUB Doucheboard Puntuitloop 30 

E     pagina
E 120 Epoxyhars grondering 2 C / bouwhars 5/57

EB 100 Botascreed  Epoxyharsdekvloer bindmiddel 2C 51

EKF 500 Epoxyharslijm en -voegmortel 2C 22

Epoxy-Starter Set  65

F     pagina
FB Voegen dichtband   43 

FP Flexplaat   29

FT 2 HP Zeer bestendige dunlaagcoating voor voedergangen 2c 54

G     pagina
G 110 Universele grondlaag 56

G 140 PUR 1 K snelle primer 4/57

GS 12 Wapeningsband 34

GS 98 Glaszijdeweefsel 44

K     pagina
K 530 PVC Designbekleding-Lijm 60

K 550 PVC bedekking in nat lijmbed en met hechtlijm 60

K 572 Rollijm voor PVC designbedekkingen 60

KL Koperen geleideband 64

KSK Bitumen zelfhechtende baan 43 

Kwartszand              65

Volledige douches 33

L     pagina
L 610 Lijm voor linoleum 62

LD Doucheboard Drainuitloop 30

LD-I Pro Doucheboard Drainuitloop 31 

M     pagina
MACH3IN1 Bitumen dikke coating 1C 40

MULTIFUGE Base Multifunctionele voegmortel  21

MULTIFUGE Diamond MAX 22

Multifunctionele 3 C. Voeg- en lijmmortel

MULTIFUGE Fine Multifunctionele voegmortel 20

MULTIFUGE Fine Speed Multifunctionele voegmortel   20

MULTISTAR Multifunctionele tegellijm 15

MULTISTONE  Multifunctionele tegel- en natuursteenlijm 15

MULTIPROOF Hybride afdichting 1C    13

M 12 Stone Natuursteenmortel dunbed/vloeibed 18

M 13 Stone Natuursteenmortel middelbed/dikbed     18

M 21 Classic Flexibele toplijm 17

M 21 HP Premium Flex-tegellijm 16

M 21 HP Speed Premium Flex-snellijm 16

M 29 HP Premium Flex-vloerlijm 16 

M29 HP Speed  Premium-Flex-Schnell vloerlijm 17

M 30 HP S2 Premium Snel-Flex-vloerlijm 17 

M 32 Supax Voegbont 21

M 34   Afdichtingsmortel 44

M 35    Multimortel 48

M 36 Speed Multifunctionele snelcementmortel 48 

M 37   Cement voor snelle reparatie 49

M 38   Hoge sterkte fijnplamuur 49

M 50 Classic Nivelleermassa tot 20 mm 7

M 51 Classic Nivelleermassa 5 tot 30 mm 7

M 53 Extra Vezelversterkte nivelleermassa tot 40 mm 7/59

M 54 FM Gebruiksklare mortel snelle dekvloer   5/51

M 54   Bindmiddel snelle dekvloer 5/51 

M 56 Speed Bindmiddel snelle dekvloer 6/52

M 56 Speed FM Gebruiksklare mortel snelle dekvloer 6/52

M 200   Multimortel 8

M 365   Multi-lijm 63

M 440 Polyurethan-Klebsto� 2K 63

MD 1 Speed Flexible dichtlaag 1C 14/57

MD 2 The Blue 1 Speciale afdichting 2C 14

MS 6   Bouwplaten lijm- en afdichtkit 24/35

Mengemmer   65

P     pagina
P 440 Elastisch meerlagige parketlijm 62

P 450 Elastische Parketlijm 62

PB Portaalband 43

PR Afschotprofiel  34

PD-I Doucheboard 31

    
R     pagina
R 39 Reactieharslijm- en reparatiemortel 2C 22/50

R 70 Giethars 2K  9/52/56

RA 170 Reactieharsafdichting 2C 14

RD 1 Snelle en multifunctionele reactieafdichting 1c 38

RD 2 Reactieve afdichting 38

RD FPD Multifunctionele reactieve afdichting 2C 39 

RD Flow Zelfnivellerende reactieve afdichting 39 

RK Buiskast  28

RK-U Buiskast 28

RS  Randisolatiestroken 64

Renovation BS 3 Betonfijnplamuur            47

Renovation FP Vochtregulerende pleister fijn 45

Renovation FSP   Vochtregulerende pleister 45

Renovation GS 4  Cementaire fijnplamuur  48

Renovation HB 1 Minerale corrosiebeschermingsen hechtlaag 1C 47

Renovation MS 10 Waterdichte afdichtingslaag 46

Renovation MS 20 WTA-renovatiepleister 46

Renovation MS 30 Sulfaatbestendige afdichtingsmortels 46

Renovation MS 80 W  Facade-impregnering 46

Renovation RM 2 Reparatiemortel 47

Renovation VSM Spuitbeton voor vochtregulerende pleister 45

Rozetten    35 

S     pagina
S 3 Supax Natuursteen-silicone        24

S 5 Supax Sanitair-silicone 24

S 910 Versterkingsvezels 59

S 920 Versnelling voor nivelleermassa’s 6/59

SB 20 Systeemkimband 12

SB 78 Systeemdichtband + accessoires 11/43

SB78 S Snijbescherming voor dichtingband 11
SB78 WB Dichtband voor baden 11
SB100 Dichtingsmanchet          10

SD Speciaalzand 25

SF 100 Zuurbouwvoeg 2C 28

Banken en ligstoelen 33

Slagplug              35

T     pagina
T 313 Antislip  61

T 350   Universele-Textiel vloerbedekking-lijm 61

TE   Geluiddempende- en ontkoppelingsplaat  10

TE Plus  Geluidsreducerende ontkoppelingmat 34

TF 02   Bekistingsolie 53

TK 150   Zeer bestendige tegellijm 2C  19

TX   Verdikkingsmiddel 64

U     pagina

UV 2 HP Zeer bestendige ondergrondcoating 2C 54

V     pagina
VB 20   Gietmortel 50

VM 10   Gietmortel 50

W     pagina
WC-Set Montage-element 29

WE   Badelement 29

Water LD Draingoot        33

Water LD V  Drainuitloop        32
Wandelelement / wandnis 32

Z     pagina
ZF 71   Mengolie/luchtporiënmaker  53

ZF 77   Beton- en mortelafdichtingsmiddel 53
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voorbehandeling

Productomschrijving 
D1 Speed is een snelle multifunctionele grondering voor de voorbehan-
deling van zuigende  en niet-zuigende ondergronden voor het  nadien 
aanbrengen van tegellijmen, wand- en vloeregalisaties of verven binnen 
en buiten..

Voordeel 
� Snel drogend
� 1 : 2 met water verdunbaar
� Voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
� Korrelige oppervlaktestructuur 
� Rol- en strijkbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw     1 kg kunststof fles     6 x 1 kg   300 x 1 kg

    5 kg kunststof emmer     1 x 5 kg     54 x 5 kg

  10 kg kunststof emmer   1 x 10 kg     32 x 10 kg

Productomschrijving
D11 is een grondering voor de voorbehandeling van zuigende ondergron-
den voor het nadien aanbrengen van tegellijmen, plamuurmassa‘s, pleisters 
of verven binnen en buiten.

Voordeel 
� 1 : 1 verdunbaar 
� Snel drogend
� Verbetert de hechting
� Rol- en strijkbaar
� Vermindert het absorptievermogen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

rood       1 l kunststof fles     6 x 1 l   198 x 1 l

     5 l kunststof bus     1 x 5 l     64 x 5 l

   10 l kunststof bus   1 x 10 l   40 x 10 l

200 l vat 1 x 200 l

Productomschrijving 
G140 is een één-componenten polyurethaan primer voor vele toepas-
singen. De primer beschermt tegen vocht achterlangs bij dekvloeren en 
als vochtscherm voor cementgebonden ondergronden met een resterend 
vochtgehalte tot 4,0 CM%.

Voordeel 
� Betrouwbare vochtwerende laag voor 

cementgebonden dekvloeren tot 4,0 CM- %
� Vochtbescherming achterlangs bij gevoelige 

ondergronden 
� Extra geschikt voor grootformaat platen 
� Op calciumsulfaat dekvloeren

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

bruin-transparant   10 kg kunststof bus   1 x 10 kg   40 x 10 kg

Verbruik

ca. 50 -100 g/m²

Verbruik

ca. 60 -100 ml/m2

Botament D1 Speed
Snelle, multifunctionele hechtgrondering

Botament D11 
Dieptegrondering

Botament G140 
1C PU snelgrondering

Verbruik

per laag ~ 150 g/ m²

PREMIUM

2 in 1
PRODUCT

Hightech

SPEED
System
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voorbehandeling

Productomschrijving
E120  is een universele epoxyhars voor gebruik op zuigende en niet-zui-
gende ondergronden. 

Voordeel
� Vochtbarrière voor cementdekvloeren tot 6,0 CM%
� Voor kritieke en sterk belaste oppervlakken
� Bindmiddel voor het vervaardigen 

van epoxyharsmortel
� Geschikt voor PAK saneringen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

transparant     1 kg metalen blik     6 x 1 kg 198 x 1 kg

  10 kg metalen emmer   1 x 10 kg 42 x 10 kg

200 kg vat component A 1 x 200 kg

200 kg vat component B 1 x 200 kg 2 x 200 kg

Verbruik

ca. 100 - 300 g/m²

Botament E120
Multifunctionele hars

OOK VOOR DE 
VLOER-

PROFESSIONAL 
EEN SPECIALIST

Productomschrijving 
M54 is een bindmiddel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor het 
aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een schei-
dingslaag en zwevende dekvloeren.

Voordeel 
� Na 24 uur klaar voor bedekking 
� Hydrofoob (goed beschermd tegen vocht) 
� Voor binnen en buiten 
� Lange verwerkingstijd 
� Pompbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 20 kg papieren zak 1 x 20 kg 35 x 20 kg

Productomschrijving 
M54 FM 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.

Voordeel 
� 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

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

 afhankelijk van de toepassing

Verbruik

 ~ 20 kg/ m2/cm

Botament M54 
Bindmiddel snelle dekvloer

Botament M54 FM
Gebruiksklare mortel snelle dekvloer



6

Te
ge

l- 
en

 N
at

uu
rs

te
en

te
ch

ni
ek

B
ou

w
st

o�
en

Vl
oe

rte
ch

ni
ek

D
iv

er
se

n

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voorbehandeling

Productomschrijving 
S920 is een versneller voor de nivelleermassa’s Botament A220 en 
A250.
Het product maakt het sneller plaatsen van textiele en elastische 
bedekkingen, parket en keramische bekledingen mogelijk.

Voordeel 
� Voor het snel hydraulisch a¬inden van 

BOTAMENT® nivelleermassa‘s A 220 en A 250
� Plaatsen van: 
   - textiele bedekkingen na ~ 90 minuten
   - elastische bedekkingen na ~ 120 minuten
   - parket na ~ 12 uur 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit transparant 500 ml kunststof fles   1 x 500 ml -

20 x 500 ml

Verbruik

500 ml : 25 kg nivelleermassa

Botament S920
Versneller voor nivelleermassa’s

BOUW-
PAKKET

TEAM

Getest in het systeem met Botament® nivelleermassa’s (vloertechniek)

Hightech

SPEED
System

Productomschrijving 
M56 Speed is een bindmiddel voor een snelle dekvloer op cementbasis 
voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een 
scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

Voordeel 
� Na 4 uur klaar voor bedekking 
� Ideaal voor bouwwerken waar tijd krap is 
� Hydrofoob (goed beschermd tegen vocht) 
� Voor binnen en buiten 
� Op basis van hoogwaardig CEM I-cement 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Productomschrijving 
M56 Speed FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op 
cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dek-
vloeren op een scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

Voordeel 
� 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 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

afhankelijk van de toepassing

Verbruik

 ca. 20 kg/ m2/cm

Botament M56 Speed
Bindmiddel snelle dekvloer

Botament M56 Speed FM
Gebruiksklare mortel snelle dekvloer
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Productomschrijving 
M50 Classic  is een zelfverlopende nivelleermassa voor egalisering van de 
ondergrond binnen en buiten.

Voordeel 
� Begaanbaar na ongeveer 3 uur
� Klaar voor het plaatsen van tegels na begaanbaarheid
� Voor verwarmde oppervlakken
� Zeer grote hardheid van het oppervlak
� Bestand tegen stoelwielen volgens NEN EN 12529

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs     25 kg papieren zak     1 x 25 kg   40 x 25 kg

Productomschrijving
M51 Classic is een zelfverlopende nivelleermassa voor egalisering van de 
ondergrond binnen en buiten.

Voordeel 
� Begaanbaar na ongeveer 3 uur
� Klaar voor het plaatsen van tegels na begaanbaarheid
� Voor verwarmde oppervlakken
� Zeer grote hardheid van het oppervlak
� Bestand tegen stoelwielen volgens NEN EN 12529

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs     25 kg papieren zak     1 x 25 kg   40 x 25 kg

Productomschrijving 
M53 Extra is een vezelversterkte en zelfverlopende vloeregalisatie voor het 
egaliseren van de ondergrond binnen. Door de vezelversterking wordt de 
kans op scheurvorming bij toepassing op kritische ondergronden duidelijk 
verminderd.

Voordeel 
� Voor verwarmde oppervlakken en vloerver-

warmingen, die worden aanbevolen voor een 
dunlagige inbedding
� Geschikt voor kritische ondergronden van hout 

en gemengde ondergronden
� Vermindert scheurvorming
� Handmatig en pompbaar 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs     25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

ca. 1,6 kg/m²/mm

Verbruik

ca. 1,8 kg/m²/mm

Botament M50 Classic
Nivelleermassa tot 20 mm CT-C25-F5

Botament M51 Classic
Nivelleermassa 5 tot 30 mm CT-C25-F5

Botament M53 Extra 
Vezelversterkte nivelleermassa tot 40 mm CT-C35-F7

Verbruik

ca. 1,5 kg/m²/mm

OOK VOOR DE 
VLOER-

PROFESSIONAL 
EEN SPECIALIST

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voorbehandeling

Faser
armiert
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Productomschrijving
R70 is een oplosmiddelvrije laagviskeuze silicaathars voor het dichtgieten 
van scheuren en voegen binnen en buiten.

Voordeel 
� Constructief verharsen van scheuren in dekvloeren 
� Dekvloerklemmen zijn niet nodig
� Snel verhardend
� Zeer emissiearm
� Geurneutraal

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

gelig/transparant 2,4 l- verpakking (doos) 1 x 2,4 l 136 x 2,4 l

component A 4 x 200 ml -

component B 4 x 400 ml -

+ 2 lege recipiënten

Productomschrijving 
M200 Multimortel is een ééncomponentige, hydraulisch a¬indende mortel 
met een breed toepassings-spectrum. Hij is onder andere geschikt voor het 
egaliseren van ondergronden binnen en buiten, het uitvlakken van wand- 
en vloerinkepingen, voor het leggen van tegels en platen en het lijmen van 
plan- en metselstenen.

Voordeel 
� Voor laagdikten van 2 tot 30 mm
� Zeer standvast en hoog hechtvermogen
� Getest volgens NEN EN 12004: C1 T 
� Met zand strekbaar tot 50 mm
� Snel belastbaar 
� Zeer chloorbestendig als pleister voor zones die 

voortdurend onder water staan

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs   5 kg kunststof emmer 1 x 5 kg  33 x 5 kg

25 kg zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

afhankelijk van scheurbreedte 
en diepte

Botament R70
Giethars 2C

Botament M200 
Multimortel

Verbruik

ca. 1,3 kg/m²/mm

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voorbehandeling

Hightech

SPEED
System

NEN EN 12004

C1 T
NEN EN 12004
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Afdichtingen

Verbruik

-

NIEUW! Botament ATE Max
Multifunctionele afdichtings-, geluiddempende- en ontkoppelingsplaat

Productomschrijving 
ATE Max is een 3in1 baan voor gebruik onder vloerbedekkingen gemaakt 
van keramische tegels en natuursteen voor binnen en buiten. Het combi-
neert de functies:
Afdichting, ontkoppeling en geluidsdemping. Bovendien zorgen kanalen 
die met elkaar communiceren voor e°ciënte stressverlichting tussen het 
oppervlak en de ondergrond.

Voordeel 
� Elastische ontkoppeling van stijve bekledingen
� Getest voor de klassen van blootstelling aan water
   W0-I naar W3-I
� Voor kritische en jonge ondergronden
� Heeft een geluidsdempend e�ect
� Extreem vlak
� Hoge scheuroverbrugging

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit, grijs 15 m rollen (1 m breed)  1 x 15 m rol 18 x 15 m

dikte: 1,8 mm

• Afdichtin
g

• Geluidsdempin
g

• Ontkoppelin
gATE MAX

De multifunctionele 3in1 baan

                  

Extra dunExtra stil Extra licht     

Verbruik

-

Botament DE
Dunontkoppeling

Productomschrijving 
DE dunontkoppeling wordt binnen gebruikt om de spanning tussen 
keramische,- natuursteen -en parketvloeren en de plaatsingsondergrond te 
verminderen.

Voordeel 
� Elastische isolatielaag tussen stijve bedekkingen
� Op kritische ondergronden verwerkbaar
� Voorkomt scheurvorming
� Vermindert spanningen
� Snelle en eenvoudige plaatsing

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit lengte 50 m x 1 m breedte  50 m2 / doos 9 dozen = 450 m2

dikte 0,7 mm
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Productomschrijving 
TE Voor de vermindering van het contactgeluid en de isolatie van kritieke 
ondergronden bij een zeer geringe opbouwhoogte. 

Voordeel 
� Vermindering van contactgeluiden onder 

keramische bekledingen met 14 dB getest 
overeenkomstig EN ISO 140-8
� Slechts 6 mm opbouwhoogte
� Weinig oppervlaktegewicht, slechts 0,8 kg/m²
� Makkelijk op maat te maken met tapijtmes

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

donker grijs 100 x 60 x 0,6 cm 20 platen = 12 m2 /doos 6 dozen = 72 m2

dikte 0,6 mm

Productomschrijving 
De Botament AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan dient voor het veilig 
en flexibel afdichten onder keramische tegels evenals natuursteen binnen 
en buiten. Het product is geschikt voor het afdichten van zowel wand- en 
vloeroppervlakken bij bouwwerken en in industriële toepassingen, als in 
zones die voortdurend met water en vocht in contact zijn in combinatie met 
agressieve middelen.

Voordeel 
� Elastisch
� Getest voor A0, A, B0 und C
� Goed bestand tegen chemicaliën
� Voor vochtige ruimtes, balkons en terrassen
� Zeer scheurvast

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw 10 m rol (1 m breed) 1 x 10 m rol 25 dozen (250 m2)

30 m rol (1 m breed) 1 x 30 m rol 16 dozen (480 m2)

sterkte 0,5 mm

Verbruik

-

Botament TE
Geluiddempende en ontkoppelingsplaat

Botament AE 
Afdichtings- en ontkoppelingsbaan 

Verbruik

-

In het systeem getest met: Botament® M 21 Classic, M 21 HP Speed und M 21 HP  

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Afdichtingen

Productomschrijving 
SB100 is een dwars elastisch, met fleece gevoerd, manchet met centrale 
expansiezone voor gebruik in het systeem met de Botament compound-
afdichtingen. SB100 is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Getest voor de klassen van blootstelling aan water
    W0-I tot W3-I evenals W1-B en W2-B
� Bestand tegen extra chemicaliën inwerking 
    volgens PG-AIV-B (BK C)
� Voor vochtige ruimtes, balkons en terrassen

Verbruik

-

Kleur Leveringsvorm Eenheid

helblauw 130 x 130 mm   8 mm binnendiameter Leidingdiameter: 12-22 mm 25 stuks/doos

140 x 140 mm 15 mm binnendiameter Leidingdiameter: 20-37 mm 25 stuks/doos  

180 x 180 mm 35 mm binnendiameter Leidingdiameter: 50-75 mm  10 stuks/doos

Botament SB100
Elastisch manchet
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Afdichtingen

Productomschrijving 
SB78 Systeemdichtband en accessoires is een in dwarsrichting elastische 
dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een 
systeem met BOTAMENT compound-afdichtingen en onze snelle reactieve 
afdichting BOTAMENT RD2 The Green 1. BOTAMENT SB78 is geschikt 
voor gebruik binnen en buiten.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Getest voor A0, A, B0, B en C
� Extra bestand tegen chemische belasting

volgens PG-AIV-B (BK C)
� Voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
� Zeer scheurbestendig

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw 50 m rol (12 cm breed) 1 x 50 m rol -

binnenhoeken 10 stukken

buitenhoeken 10 stukken

Dichtingsmanchet 120 x 120 mm 25 stukken

425 x 425 mm 10 stukken

NIEUW! Trede manchet 12 mm tredehoogte (links + rechts)    10 stukken

20 mm tredehoogte (links + rechts) 10 stukken

Verbruik

-

Botament SB78 
Systeemdichtband + accessoires

Premiumkwaliteit! 120 x 120 mm manchet met grotere dilatatiezone!

ETAG 022

Productomschrijving 
SB78 S is een zel³levend, dubbel geweven snijbescherming voor dicht-
band om zeker af te dichten
van dilatatievoegen volgens DIN 18534 voor binnen- en buitengebruik.

Voordeel 
� Exzellente snijweerstand
� Zel³levend
� Zeer scheurbestendig
� Dubbel geweven
� Zeer hoge verouderingsbestendigheid

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

beige/geel 10 m rol 1 x 10 m -

dikte: 0,7 mm / breedte: 50 mm

Botament SB78 S 
Snijbescherming voor dichtband

Verbruik

-

VO
LD

OET AAN DE EISEN VAN

D
E

NIEUWE AFDICHTINGSNO
RM

V N

D
E

NIEUWE AFDDICHTINGGSSNNO
RM

Verbruik

-

Botament SB78 WB      
Bad afdichtingsband

Productomschrijving 
SB78 WB badafdichtingsband is een een kruiselastisch,
met aan weerszijden een vlies bedekking, dubbelzijdig afdichtingsband met 
een zel³levende butyl strip om toe te passen in het Botament waterdich-
tingssysteem.
SB78 WB is geschikt voor toepassing in douche en bad.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Getest voor de waterinwerkingsklassen 

WO-I tot W3-1
� Voor vochtige ruimtes
� Zeer scheurbestendig
� Snelle en eenvoudige bevestiging

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

helblauw 10 m rol 1 x 10 m

dikte: 0,7 mm breedte: 120 mm
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Productomschrijving 
BD Butyldichtband voor de afdichting en bevestiging van metalen en niet-
metalen bouwmaterialen.

Vorteile 
� Flexibel
� Zeer scheurbestendig
� Zelfhechtend
� Zelflassend
� Hoge hechting

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 10 m rol (10 cm breed) 2 stuks in de doos 240 stuks= 120 dozen

Botament BD 
Butyldichtband

Verbruik

-

Productomschrijving 
SB20 is een in dwarsrichting elastische dichtband met aan weerszijden een 
vliesbedkking voor gebruik in een systeem met  Botament compound-af-
dichtingen. Geschikt voor binnen- en buiten.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Getest voor de waterinwerkingsklassen 
    W0-1 tot W2-1
� Voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
� Snelle en eenvoudige verwerking

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 50 m rol (B: 120 mm / dikte: 0,6 mm)  1 x 50 m rol -

elastisch manchet 150 x 150 mm 10 stukken

binnen- en buitenhoeken 25 stukken -

Verbruik

-

Botament SB20
Systeemkimband 

De innovatie van de 
compoundafdichting 
MULTIPROOF® Hybride afdichting 1C

UNIEK!
Voor alle afdichtings 
klassen!Perfecte 

samenstelling om te 
spachtelen, kwasten 
en rollen

Eenvoudig 
deelhoeveelheden 
te gebruiken

Geen complex
mengen
vereist

Optische 
droogcontrole
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Productomschrijving
DF9 Voor de naad- en voegloze oppervlakteafdichting van vochtige ruimten 
met een tegelbedekking. Uitstekende hechting voor minerale tegellijm.
DF 9 is getest volgens DIN EN 14891.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Getest voor BK A0 en A (wand)
� Oplosmiddelvrij
� Dampdoorlaatbaar
� Voor binnen
� Rol- en spatelbare uitvoering

Verbruik

voor de productie van een: 
laagdikte in droge toestand 
dmin (0,5 mm): ~ 0,80 kg/m² 
voor de productie van een 
laagdikte in droge toestand: 
dmin (2,0 mm): ~ 2,9 kg/m²

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 10 kg emmer  1 x 10 kg 33 x 10 kg

18 kg emmer    1 x 18 kg 16 x 18 kg

Verbruik

ca. 1,2 kg/m2

MULTIPROOF®  
Hybride afdichting 1C

Botament DF9 S/R 
Dichtingsfolie 1C rolbaar/spatelbaar

Productomschrijving 
Multiproof® is een ééncomponentige hybride afdichting die onder 
tegelbedekkingen zowel binnen als buiten wordt gebruikt en is getest 
volgens NEN EN 14891.

Voordeel 
� Gebruiksklaar
� Getest voor de Duitse afdichtingsklassen 

W0-I tot W3-I
� Zeer flexibel, scheurbestendig en vezelversterkt
� Compoundafdichting voor balkons en terrassen
� Eenvoudig in kleinere hoeveelheden te gebruiken

Productomschrijving 
DF Color is een kleurpigment voor het kleuren van DF9 dichtingsfolie.
Dit betekent dat de visuele inspectie kan worden uitgevoerd met een twee-
laagse afdekapplicatie in contrasterende kleuren, volgens DIN 18534 voor 
dispersieafdichting.

Voordeel 
� Makkelijk doseren
� Laag verbruik
� Hersluitbaar
� Hoge kleursterkte
� Goed mengbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Eenheden/Verpakking

zwart 300 g kunststof fles 1 x 300 g 5 Stk./ doos

Botament DF Color 
Kleurpigment

Verbruik

bis zu 0,5 Gew.-% (entspricht 
5 g/kg Polymerdispersion)

* De laagdiktespecificaties van DIN 18534-3 en DIN 18531-5 moeten in acht worden genomen.
   Er moet rekening worden gehouden met een eventueel meerverbruik vanwege ondergrond nivellering en handmatige schommelingen.

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets 

Spatelbaar  12 kg kunststof emmer 1 x 12 kg 30 x 12 kg 

grijs 21 kg kunststof emmer 1 x 21 kg 16 x 21 kg

lichtgrijs 21 kg kunststof emmerr 1 x 21 kg 16 x 21 kg

Rolbaar    5 kg kunststof emmer  1 x 5 kg 54 x 5 kg

grijs 12 kg kunststof emmer 1 x 12 kg 30 x 12 kg

21 kg kunststof emmer 1 x 21 kg 16 x 21 kg

lichtgrijs 21 kg kunststof emmer 1 x 21 kg 16 x 21 kg
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Afdichtingen

Productomschrijving
RA170 Voor de afdichting van minerale en metalen ondergronden onder 
tegelbedekkingen die chemisch en mechanisch zwaar belast worden. 

Voordeel 
� Zeer flexibel
� Voor binnen en buiten
� Getest voor BK A, B, C
� Voor meerlagige afdichtingen onder 

tegelbekledingen
� Voor vele minerale en stalen ondergronden
� Vloeiend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 9 kg blikken 1 x 9 kg 42 x 9 kg

Botament RA170
Reactieharsafdichting 2C

Verbruik

ca. 1,1 kg/m2/mm

Productomschrijving
MD2 The Blue 1  wordt als afdichting onder tegelbedekkingen zowel binnen 
als buiten gebruikt. Het product is bovendien erg geschikt voor gebruik in 
zwembaden.
MD2 The Blue 1 is getest volgens NEN EN 14891.

Voordeel 
� Zeer flexibel 
� Zeer scheurbestendig 
� Getest voor A0, A, B0 en B 
� Dampdoorlaatbaar 
� Bescherming voor beton tegen 

corrosiestimulerende bestanddelen 
� Excellente verwerkingseigenschappen 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw 30 kg eenheid

20 kg poeder 1 x 20 kg 40 x 20 kg

10 kg vloeistofcomp. 1 x 10 kg 20 x 10 kg

Productomschrijving
MD1 speed wordt gebruikt als afdichting onder tegelbekledingen binnen- 
en buiten gebruikt. Het product is geschikt voor gebruik in natte ruimtes 
en op balkons en terrassen. MD1 Speed   is gecertificeerd volgens DIN 
EN 14891. Ook te gebruiken als vulgrondering voor houten vloerdelen en 
vloeroppervlakken van spaanplaat en OSB-platen, als voorbereidend werk 
voordat Botament egaliseermiddelen worden aangebracht.

Voordeel 
� Zeer flexibel  
� Zeer scheurbestendig
� Strijk- en spatelbaar    
� Excellente verwerkingseigenschappen
� Getest voor A0, A en B0  
� Reeds na ~ 4 uur met tegels bekleedbaar  

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 20 kg papieren zak 1 x 20 kg 40 x 20 kg

4 kg papieren zak 4 x 4 kg 96 x 4 kg

Verbruik

ca. 1,2 kg/m2

Verbruik

ca. 1,6 kg/m2

Botament MD1 Speed
Flexible dichtlaag 1C

Botament MD2 The Blue 1
Speciale afdichting 2C

Hightech

SPEED
SystemETAG 022
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Afdichtingen / Tegels zetten

Productomschrijving
De Botament Afdichtingsset wordt als scheurbestendige afdichting onder 
tegelbedekkingen binnen gebruikt in combinatie met het SB78 dichtings-
band.
De Botament Afdichtingsset is getest volgens NEN EN 14891.

Voordeel 
� Zeer flexibel
� Getest volgens NEN EN 14891
� Dampdoorlaatbaar
� Oplosmiddelvrij
� Makkelijk te verwerken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw/groen Botament SB78 10 m 10 m 16 emmers

Botament RD1 Universal 2,5 kg 2,5 kg

Mes, kwast, duimstok

Botament Professionele afdichtingsset
Professionele afdichtingsset

Verbruik

-

Productomschrijving
Multistar® is een multifunctionele lichte tegellijm voor het
leggen van nagenoeg alle keramische wand- en
vloerbekledingen en voor verkleuringen ongevoelige
natuurstenen binnen en buiten. Door de airflow-technologie
is Multistar® bijzonder licht en smeuïg te verwerken.

Voordeel 
� Zeer standvast en zeer flexibel
� Extra geschikt voor grootformaat platen  
� Hoogste rendement  
� Lange corrigeer- en verwerkingstijd  
� Minder stof  

Productomschrijving
Multistone® is een multifunctionele lichte tegellijm voor het leggen 
van nagenoeg alle natuursteen en keramische wand- en vloerbekledingen 
binnen en buiten.
Door de airflow-technologie is Multistone® bijzonder licht en smeuïg te 
verwerken.

Voordeel 
� Zeer standvast en hoog flexibel
� Bijzonder geschikt voor grootformaat tegels
� Hoog rendement
� Snelhardend met kristallijne waterbinding
� Minder stof

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

cremewit 15 kg papieren zak 1 x 15 kg 50 x 15 kg

Verbruik

tanden van dunbed
8 mm: ca. 1,8 kg/m2   
tanden van vloeibed 10 mm: 
ca. 1,9 kg/m2

middelbed: ca. 2,9 kg/m2

Verbruik

tanden van dunbed
8 mm: ca. 2,6 kg/m2   
tanden van vloeibed 10 mm: 
ca. 2,8 kg/m2

middelbed: ca. 4,0 kg/m2

MULTISTAR®  
Multifunctionele tegellijm

MULTISTONE®

Multifunctionele tegel-en natuursteenlijm

egaliseerplamuur • middelbed • dunbed • vloeibed • laagdikte tot 20 mm

egalisatieplamuurdikbed • middelbed • dunbed • vloeibed • laagdikte tot 30 mm

PREMIUM

5 in 1
PRODUCT

PREMIUM

4 in 1
PRODUCT

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 15 kg papieren zak 1 x 15 kg 40 x 15 kg

M
INDER

STOF

M
INDER

STOF

NEN EN 12004

C2 FT
S1|S2

NEN EN 12004

NEN EN 12004

C2 FT
S1|S2

NEN EN 12004
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Productomschrijving
M21 HP  is een flexibele lichte tegellijm voor het leggen van nagenoeg alle 
keramische wand- en vloerbekledingen en voor verkleuring ongevoelige 
natuurstenen binnen en buiten. Door de airflow-technologie is de dunbed- 
en middelbedlijm bijzonder licht en smeuïg te verwerken.

Voordeel 
� Zeer spaarzame dunbed- en middelbedlijm
� Zeer flexibel-voldoet aan de S1-eisen
� Voor verwarmde oppervlakken, balkons en terrassen
� Zeer standvast volgens EN 12004
� Tot 10 mm in een keer aan te brengen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Botament M21 HP 
Premium Flex-tegellijm 

Verbruik

tanden van dunbed
6 mm: ca. 2,0 kg/m2   
tanden van vloeibed 8 mm: 
ca. 2,55 kg/m2

tanden van 10 mm:: 
ca. 2,95 kg/m2

middelbed • dunbed • laagdikte tot 10 mm

PREMIUM

3 in 1
PRODUCT

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Tegels zetten

Productomschrijving
M29 HP werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij bouwobjecten met 
een zeer hoge vloerbelasting. De gietbare consistentie van de vloerlijm 
maakt een uitermate kostene�ectieve en rationele plaatsing van keramische 
bekledingen mogelijk. Voor het leggen van vloerbekledingen uit steengoed, 
fijn steengoed, splijtplaten, vloerklinkerplaten, klinkertegels, mozaïek en ver-
kleuring ongevoelige natuursteen.

Voordeel 
� Hoog rendement
� Zeer flexibel
� Voor verwarmde oppervlakken, terrassen en balkons
� Voor een bijna volledige dekking
� Zeer soepele consistentie

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Productomschrijving
M21 Speed is een flexibele, vezelversterkte lichte tegellijm voor het leggen 
van nagenoeg alle keramische wand- en vloerbekledingen en voor verkleu-
ringen ongevoelige natuurstenen binnen en buiten. Door de airflow-tech-
nologie is de dun-, middel- en vloeibedbedlijm bijzonder licht en soepel te 
verwerken.

Voordeel 
� Zeer spaarzame dun-, middel- en vloeibedlijm
� Zeer flexibel, overtreft de S1 vereisten
� Voor verwarmde oppervlakken, balkons en terrassen
� Zeer standvastig volgens EN 12004
� Tot 10 mm laagdikte per arbeidsgang
� Licht en soepel te verwerken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs   5 kg papieren zak   4 x 5 kg 96 x 5 kg

25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

dunbed 6 mm-tand: 
ca. 2,00 kg/m2   
dunbed 10 mm-tand: 
ca. 2,95 kg/m2   
middelbed: ca. 4,20 kg/m2

Verbruik

tanden van 10 mm: 
ca. 3,2 kg/m2

middelbed: ca. 4,8 kg/m2

Botament M21 HP Speed
Premium Flex-snellijm, dun-, middel- en vloeibed

Botament M29 HP 
Premium Flex-vloerlijm

egaliseerplamuur • middelbed • dunbed • vloeibed • laagdikte tot 10 mm

PREMIUM

4 in 1
PRODUCT

Vezel-
versterkte

Hightech

SPEED
System

NEN EN 12004

C2 FTE
S1

NEN EN 12004

NEN EN 12004

C2 E
S1

NEN EN 12004

NEN EN 12004

C2 TE
S1

NEN EN 12004
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Tegels zetten

Productomschrijving
M21 Classic is een flexibele dunbedtegellijm voor het leggen van nagenoeg 
alle keramischen wand- en vloerbekledingen en voor verkleuringen on-
gevoelige natuurstenen binnen en buiten. Door de airflow-technologie is 
Botament M21 Classic bijzonder licht en smeuïg te verwerken.

Voordeel 
� Flexibel  
� Zeer standvast  
� Voor verwarmde oppervlakken  
� Voor tegel op tegel  
� Lange correctie- en opentijd 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs    5 kg papieren zak 4 x 5 kg   96 x 5 kg

 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

tanden van 10 mm: 
ca. 3,2 kg/m2

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 20 kg papieren zak 1 x 20 kg 40 x 20 kg

Verbruik

tanden van dunbed 6 mm: 
ca. 2,4 kg/m2

tanden van vloeibed 8 mm: 
ca. 3,2 kg/m2

tanden van 10 mm: 
ca. 3,8 kg/m2

Botament M30 HP S2
Premium Snel-Flex-vloerlijm

Botament M21 Classic 
Flexibele toplijm

VER-
NIEUWDE
RECEPTUUR

Productomschrijving 
M30 HP is een krimparme, vezelversterkte en hoog flexi-
bele vloeibedlijm voor een snelle en rationele plaatsing van bijna alle 
keramische vloertegels binnen en buiten.

Voordeel 
� Zeer gebruiksvriendelijk, hoog flexibel en

vezelversterkt
� Voor verwarmde oppervlakken, balkons en terassen
� Voor het verlijmen op onverwarmde cement-

dekvloeren direct vanaf de begaanbaarheid
� Voor bijna holvrije verlijming
� Zeer smeuïge consistentie

*Voor de vroege belegging van onverwarmde cementdekvloeren vanaf beloopbaarheid tot de 5e dag na installatie:
Volgens de aanvaarde regels van de technologie moet een wachttijd van 28 dagen en een maximaal restvochtgehalte van <2,0-2,5 CM% in acht 
worden genomen. Indien hiervan wordt afgeweken, moet de klant om juridische redenen van tevoren worden geïnformeerd. De schriftelijke over-
eenkomst hiervan wordt in ieder geval aanbevolen.

Productomschrijving
D42 HP is een flexibele dispersielijm voor de plaatsing van bijna alle kerami-
sche wandbedekkingen binnen.

Voordeel 
� Zeer duurzaam
� Geschikt voor vochtige ruimten
� Voor tegel op tegel
� Uitstekend geschikt voor sanering
� Gebruiksklaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 16 kg kunststof emmer 1 x 16 kg 48 x 16 kg

Botament D42 HP
High Performance pasta tegellijm D2 TE

Verbruik

 Tanden van 6 mm ~ 2,75 kg/m²

�Nu tot 10 mm lijmbeddikte

NEN EN 12004

C2 E
S2

NEN EN 12004

NEN EN 12004

C2 TE
NEN EN 12004ETAG 022

NEN EN 12004

D2
TE

NEN EN 12004
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Tegels zetten

Productomschrijving
M13 Stone Om vele voor verkleuring gevoelige, gekalibreerde of niet-ge-
kalibreerde soorten natuursteen, b.v. graniet, porfier, kwartsiet, Solnhofener 
platen en marmer te leggen. De mortel is eveneens geschikt voor venster-
banken en trapinstallaties. Door een nieuwe materiaalcombinatie worden 
verweringen geminimaliseerd.

Voordeel 
� Snel hardend
� Voor oppervlakken met vloerverwarming
� Zeer standvast
� Kleur: lichtgrijs
� Goede bescherming tegen uitbloeiingen en 

verkleuringen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs  25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Productomschrijving
M12 Stone Om vele voor verkleuring gevoelige, gekalibreerde harde en 
zachte steensoorten te leggen. Door een nieuwe materiaalcombinatie en 
kristallijne waterbinding worden verweringen en verkleuringen gemini-
maliseerd.

Voordeel 
� Snel hardend
� Voor oppervlakken met vloerverwarming
� Kleur: crème wit
� Goede bescherming tegen uitbloeiingen en 

verkleuringen
� Hoge kristallijne waterbinding

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

white  25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

tanden van dunbed 6 mm: 
ca. 2,5 kg/m2

tanden van vloeibed 8 mm: 
ca. 3,5 kg/m2

tanden van 10 mm: 
ca. 4,0 kg/m2

Verbruik

middelbed: ca. 5,4 kg/m2

Botament M12 Stone
Natuursteenmortel dunbed/vloeibed

Botament M13 Stone
Natuursteenmortel middelbed/dikbed
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Tegels zetten

Productomschrijving 
TK150 is een hoogbestendige, electrisch geleidende tegellijm voor het 
verlijmen van keramische vloerbekledingen binnen en buiten. Het kan 
uitstekend ingezet worden voor het verlijmen van tegels en platen in sterk 
belaste gebieden.

Voordeel 
� Electrisch geleidend
� Veelzijdig chemicaliënbestendig
� Hoge temperatuurbestendigheid
� Reukloos

Productomschrijving
D10 Voor het aanbrengen van kleeflagen tussen oude en nieuwe beton- 
en morteloppervlakken; vermindert de scheurbeweging van hydraulisch 
uithardende bouwsto�en, verhoogt hun waterdichtheid en hun slijtage- 
en slijtbestendigheid.

Voordeel 
� Werkt plastificerend en vermindert de 

waterdoorlaatbaarheid
� Er wordt een spanningsarm verhardingsproces 

verkregen
� Betere verwerkbaarheid en hechting
� Verhoging van de slijtvastheid en de 

buigtrekvastheid

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

melkachtig/   1 l kunststof fles   6 stukken / doos 198 x 1 l

kleurneutraal   5 l kunststof bus   1 x 5 l   64 x 5 l

10 l kunststof bus   1 x 10 l 40 x 10 l

Verbruik

tanden van 6 mm: ca. 3,8 kg/m2

tanden van 8 mm: ca. 4,3 kg/m2

tanden van 10 mm: 
ca. 5,4 kg/m2

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 30 kg eenheid

25 kg poeder 1 x 25 kg 40 x 25 kg

5 kg vloeibare comp.   1 x 5 kg   90 x 5 kg

Verbruik

naargelang het gebruik

Botament TK150 
Zeer bestendige tegellijm 2C

Botament D10 
Hechtemulsie/dekvloertoevoeging

Botament S3 Supax
Speciale siliconen voor 
Natuursteen & zwembaden

Onze specialist voor 
natuursteen. Nu ook in  
zwembaden inzetbaar!

• Flexibel
• Geschikt voor veel natuursteen
  • Voor permanent natte ruimtes & zwembaden
      • Voor binnen en buiten
            • Vermindert verkleuring van de randzones
                     • Neutraal vernettend

NIEUWE!
Nu ook in de
  zwembaden 
       toe te passen

NEN EN 12004

C2 FE
NEN EN 12004
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Tegels zetten

Productomschrijving
Multifuge® Fine is een voeg met een breed toe- passingsspectrum speciaal 
voor hoogwaardige, zuigende en zwak zuigende materialen binnen en 
buiten.
De fijne en gladde oppervlakte zorgt speciaal bij exclusieve wanden en 
vloeren voor een perfecte uitstraling.

Voordeel 
� Voor voegbreedten tot 7 mm
� Flexibel - voor verwarmde oppervlakken
� Fijn en glanzend oppervlak
� Water- en vuilafstotend
� Hoge zijdelingse aanhechting

Verbruik

Mozaïek Voegbreedte 3 mm:
2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm = 
1,33 kg/m2

Tegels Voegbreedte 4 mm: 
30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 
0,34 kg/m2

Verbruik

Mozaïek Voegbreedte 3 mm:
2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm= 
1,33 kg/m2

Tegels Voegbreedte 4 mm: 
30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 
0,34 kg/m2

MULTIFUGE® Fine Speed 
Multifunctionele voegmortel

MULTIFUGE® Fine   
Multifunctionele voegmortel 

Speciaal geschikt voor steengoed

Kleur 4 kg 20 kg Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit (Nr. 10) •    4 kg papieren zak 4 stuks in folie 96 x 4 kg

pergamon (Nr. 11) •  20 kg papieren zak 1 x 20 kg 40 x 20 kg

zandgrijs (Nr. 15) • •

zilvergrijs (Nr. 16) • •

betongrijs (Nr. 20) • •

manhattan (Nr. 23) • •

grijs (Nr. 24) • •

titaangrijs (Nr. 25) • •

antraciet (Nr. 26) • •

basalt (Nr. 27) •

bahama (Nr. 33) •

cacao (Nr. 38) •

Kleur 4 kg 15 kg Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit (Nr. 10) • •    4 kg papieren zak 4 stuks in folie 96 x 4 kg

pergamon (Nr. 11) • •  15 kg papieren zak 1 x 15 kg 40 x 15 kg

zilvergrijs (Nr. 16) • •

manhattan (Nr. 23) • •

grijs (Nr. 24) • •

titaangrijs (Nr. 25) •

antraciet (Nr. 26) •

bahama (Nr. 33) •

Productomschrijving
Multifuge® Fine Speed is een voeg met een breed toepassingsspectrum 
speciaal voor hoogwaardige, zuigende en zwak zuigende materialen binnen 
en buiten. 
Door de High Speed Technologie is het mogelijk om de wanden en vloeren 
na korte tijd al te reinigen. De fijne en gladde oppervlakte zorgt speciaal bij 
exclusieve wanden en vloeren voor een perfecte uitstraling.

Voordeel 
� Voor voegbreedten tot 10 mm
� Flexibel - Voor verwarmde oppervlakken
� Fijn en glanzend oppervlak
� Water- en vuilafstotend
� Snel verhardend en hoog rendement 

Speciaal geschikt voor fijnsteengoed, steengoed, natuursteen en glasmozaïek

Hightech

SPEED
System

getest volgens
hoge slijtvastheid

CG 2
WA
verminderd 

wateropname
NEN EN 13888

getest volgens
hoge slijtvastheid

CG 2
WA
verminderd 

wateropname
NEN EN 13888
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voegen / Voegenafdichting

Verbruik

Mozaïek Voegbreedte 5 mm:
20 x 20 x 0,8 cm = 0,75 kg/m2

Tegels Voegbreedte 4 mm: 
30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm  = 
0,36 kg/m2

Verbruik

Tegels Voegbreedte 4 mm: 
30 x 60 x 0,8 cm = 0,31 kg/m2

60 x 60 x 0,8 cm = 0,20 kg/m2

Mozaïek Voegbreedte 3 mm:
2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,18 kg/m2

MULTIFUGE® Base 
Multifunctionele voegmortel 

Botament M32 Supax 
Voegbont

Kleur 5 kg 25 kg Leveringsvorm Eenheid Pallets

zandgrijs (Nr. 15) • •    5 kg papieren zak 4 stuks in folie 96 x 5 kg

betongrijs (Nr. 20) • •  25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

grijs (Nr. 24) • •

titaangrijs (Nr. 25) • •

antraciet (Nr. 26) • •

Kleur 5 kg 25 kg Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit (Nr. 10) •    5 kg papieren zak 4 stuks in folie 96 x 5 kg

pergamon (Nr. 11) •  25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

zilvergrijs (Nr. 16) • •

grijs (Nr. 24) •

jasmijn (Nr. 29) •

Productomschrijving
Multifuge® Base is een snel verhardende voeg met een breed toe-
passingsspectrum binnen en buiten. 
Op basis van de uitstekende verwerkings- en was- eigenschappen zijn 
grote oppervlaktes op wand en vloer binnen korte tijd te realiseren.

Voordeel 
� Voor voegbreedten van 3-30 mm
� Flexibel - Voor verwarmde oppervlakken
� Vloeibaar te verwerken zonder inbranden
� Voor terrassen en balkons
� Hoge straal-, stoom- en slijtweerstand  

Productomschrijving
Voor het voegen van tegels op vloeren en wanden uit aardewerk of steen, 
mozaïek uit glas of keramiek en kunststoftegels. Naast een bijzonder goede 
voegvulling zorgen additieven voor een optisch e�ect van een bijzonder 
zijdeachtig oppervlak, het zogenaamde „Silk e�ect“.

Voordeel 
� Water- en vuilafstotend 
� Zeer fijne oppervlakken
� Voor verwarmde oppervlakken 
� Goede waseigenschappen 
� Voor binnen en buiten 

Speciaal geschikt voor fijnsteengoed, steengoed en natuursteen

getest volgens
hoge slijtvastheid

CG 2
WA
verminderd 

wateropname
NEN EN 13888
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NEN EN 13888

R2 T
NEN EN 13888

NEN EN 13888

RG
NEN EN 13888

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voegen / Voegenafdichting

Productomschrijving
EKF500 is een zeer chemicaliënbestendige voeg- 
en lijmmortel met epoxyhars voor muur- en vloerbe-
dekkingen binnen en buiten.

Voordeel 
� Zeer goed bestand tegen chemicaliën
� Makkelijk te verwerken
� Kan zeer goed met water afgewassen worden
� KDW/KSW-getest 
� Goede aanhechting

Verbruik

Splijtplaten Voegbreedte 8 mm 
24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m2

Tegels Voegbreedte 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m2

Mozaïek Voegbreedte 3 mm
2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m2

Botament EKF500   
Epoxyharslijm en -voegmortel 2C

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit (Nr. 10) 5 kg kunststof emmer 1 x 5 kg  54 x 5 kg

grijs (Nr. 24)

Verbruik

Splijtplaten Voegbreedte 8 mm 
 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m2

Tegels Voegbreedte 5 mm 
10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m2

Mozaïek Voegbreedte 3 mm
 2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m2

MULTIFUGE® Diamond MAX
Multifunctionele reactiehars 3C voeg- en lijmmortel 

Kleur 2,6 kg Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit (Nr. 10) • 3,5 kg- verpakking 1 x 2,6 kg  -

pergamon (Nr. 11) • 0,64 kg component (A) 

zandgrijs (Nr. 15) • 0,26 kg component (B) 

zilvergrijs (Nr. 16) • 2,6 kg Gekleurd zand (C) 

grijs (Nr. 24) •

titangrau (Nr. 25) •

antraciet (Nr. 26) •

NIEUW! basalt (Nr. 27) •

NIEUW! jurabeige (Nr. 34)

NIEUW! havana (Nr. 36)

cacao (Nr. 38) •

NIEUW! mokka (Nr. 39)

Verharder componenten (A & B) 0,64 en 0,26 kg 1 x 0,9 kg

Productomschrijving
Multifuge® Diamond MAX is een multifunctionele reactiehars
3C voeg- en lijmmortel voor wanden en vloeren, binnen en buiten.
Naast de typische toepassingsgebieden in de industrie en projecten is het 
materiaal geschikt voor veeleisende bekledingsmaterialen zoals in well-
nessfaciliteiten, in exclusieve badkamers, in gelijkvloerse douches en in 
zwembaden.

Voordeel 
� Voor voegbreedtes van 2-10 mm
� Hoge kleurschittering
� Uitstekende verwerkingseigenschappen
� Makkelijk te wassen met koud water
� Lange verwerkingstijd
� Zeer fijn voegoppervlak

Productomschrijving 
R39 is een oplosmiddelvrije, standvaste reactieharsmortel voor de verlijming 
van bouwdelen en herstelling van beschadigde zones op muren, plafonds 
en vloeren binnen en buiten.

Voordeel 
� Hoge klee³racht
� Elegante verwerking
� Duurzaam
� Hoge vastheid
� Veelzijdig inzetbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

betongrijs 9 kg- Eenheid 1 x 9 kg -

component A 1 x 8 kg

component B 1 x 1 kg

Verbruik

1,3 kg/m2/ mm

Botament R39
Reactieharslijm- en reparatiemortel 2C

NEN EN 13888

R2 T
NEN EN 13888

NEN EN 13888

R2
NEN EN 13888
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voegen / Voegenafdichting

Verbruik

Splijtplaten Voegbreedte 8 mm 
24,0 x 11,5 x 1,0 cm = 
2,29 kg/m2

Tegels Voegbreedte 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m2

Mozaïek Voegbreedte 3 mm
2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,55 kg/m2

Verbruik

Splijtplaten Voegbreedte 8 mm 
24,0 x 11,5 x 1,0 cm = 
2,40 kg/m2

Tegels Voegbreedte 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m2

Botament CF200 
Speciale voegmortel 2C

Botament SF100 
Zuurbouwvoeg 2C

Productomschrijving
CF200 is een voegmortel op minerale anorganische basis voor voegbreed-
ten van 2 tot 20 mm. Deze is geschikt voor het voegen van muur- en vloer-
bekledingen binnen en buiten..

Voordeel 
� Goed bestand tegen chemicaliën
� Goed bestand tegen stoomstralen  
� Hoge weerstand tegen microbiologische aantasting  
� Dampdoorlaatbaar  
� Hoge druk- en slijtbestendigheid 

Productomschrijving
SF100 Voor het voegen van vloer- en wandbekledingen in zones die bloot-
gesteld worden aan agressieve gasvormige, vloeibare of vaste sto�en. 

Voordeel 
� Mineraal-anorganische silicaatmortel
� Veelzijdig zuur- en chemicaliënbestendig
� Hoge temperatuurbestendigheid
� Electrisch geleidend
� Optimale hechting aan flanken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs (Nr. 24) 12 kg -eenheid  24 x 12 kg

  2 kg vloeibare comp. 2 x 1 kg

10 kg poeder 2 x 5 kg

30 kg -eenheid

  5 kg vloeibare comp.   90 x 5 kg

25 kg poeder 40 x 25 kg

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

antraciet (Nr. 26) 30 kg -eenheid

  5 kg vloeibare comp.    90 x 5 kg

25 kg poeder  40 x 25 kg

Multifuge® Diamond Max
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TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Voegen / Voegenafdichting

Verbruik

-

Botament S5 Supax
Sanitair-silicone

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

transparant (Nr. 01) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet
wit (Nr. 10) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

pergamon (Nr. 11) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

zandgrijs (Nr. 15) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet
zilvergrijs (Nr. 16) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet
betongrijs (Nr. 20) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

manhattan (Nr. 23) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

grijs (Nr. 24) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet
grijs titan (Nr. 25) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

antraciet (Nr. 26) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

jasmijn (Nr. 29) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet
bahama (Nr. 33) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet
cacao (Nr. 38) 310 ml kunststof koker 20 st. per doos 200 st. per pallet

Productomschrijving
S5 Supax Voor de uitvoering van elastische uitzet- en aansluitvoegen in 
sanitaire en vochtige ruimten uit glas, emaille en keramiek. 

Voordeel 
� Flexibel
� Na verharding schimmelwerend 

(Uitzondering transparant)
� Voor binnen en buiten
� Optimale hechting
� Zuur vernettend

Gebruik de siliconen voorzichtig. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Verbruik

-

Botament S3 Supax
Natuursteen-silicone

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit (Nr. 10)  310 ml kunststof koker 6 st. per doos

zilvergrijs (Nr. 16)  310 ml kunststof koker 6 st. per doos

grijs (Nr. 24)  310 ml kunststof koker 6 st. per doos

grijs titan (Nr. 25) 310 ml kunststof koker 6 st. per doos

Productomschrijving
S3 Supax Voor de uitvoering van elastische uitzet- en aansluitvoegen, spe-
ciaal voor marmer en andere natuurstenen.

Voordeel 
� Flexibel
� Voor binnen en buiten
� Vermindert verkleuringen in de randzones
� Geschikt voor vele natuurstenen
� Neutraal vernettend

NIEUW!
Nu met meer inhoud!

NIEUW! 
Nu ook in de
zwembaden
toepasbaar

NIEUW! 
Nu ook voor
chemisch belaste 
oppervlakken

Verbruik

-

Botament MS6 
Bouwplaten lijm- en afdichtkit

Productomschrijving
MS6 is een elastische, door luchtvochtigheid uithardende lijm- en afdichtkit 
voor het verlijmen en afdichten van BP Bouwplaten. MS6 is toe te passen 
op ondergronden van hout, veel metalen en kunststo�en en mineralische 
ondergronden. MS6 is in combinatie met BP bouwplaten ook als afdich-
tingssysteem gecertificeerd conform de ETAG 022-3.

Voordeel 
� Flexibel
� Krimparm
� Hoge chemicaliën bestendigheid
� Excellente hechting
� Neutraal vernettend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 310 ml kunststof koker  12 stuks per doos

ETAG 022
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Verbruik

tanden van 8 mm: ca. 3,4 kg/m2

tanden van 10 mm: 
ca. 3,8 kg/m2

Verbruik

-

Botament BTK200 Terrachamp  
Lijmmortel voor balkons en terrassen 2C

Botament SD    
Speciaalzand

Productomschrijving
BTK200 Terrachamp is een doorlaatbare lijmmortel op basis van 
reactiehars voor vloerbekledingen op balkons en terrassen. BTK200 
Terrachamp mag uitsluitend gebruikt worden met het systeem BTF 
200 Terrachamp Voegmortel voor balkons en terrassen.

Voordeel 
� Hoog dampdoorlaatbaar systeem 
� Flexibiliteit heruitgevonden, ver boven de eisen 

van NEN EN 12002-norm
� Hoge vorst- en dauwwisselbestendigheid 
� Unieke verwerkingseigenschappen 
� Plaatsing zonder gecombineerde methode 

Productomschrijving
SD Speciaalzand voor het maken van een reactieharsmortel, welke kan 
draineren, samen met Botament E120.

Voordeel 
� Drainagemortel voor het Terrachamp-Systeem
� Geringe opbouwhoogte
� Hoge vorst-en dooibestendigheid
� Eenvoudige verwerking
� Krimpbestendige uitharding

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 10 kg kunststof emmer 1 x 10 kg  33 x 10 kg

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

Speciaal zand 25 kg kunststof zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg 

NEN EN 13888

R2
NEN EN 13888

BTK200 TERRACHAMP
Eén lijm, nul problemen!
Directe verlijming op de compoundafdichting en voegen
met Multifuge Diamond Max

TEGEL- EN NATUURSTEENTECHNIEK
Terrachamp
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Alle competenties
voor de doucheruimte 
in één hand!
Van het moderne doucheprofiel tot de
innovatieve compoundafdichting en 
revolutionaire 3C-voeg



Variabele drainuitloop van roestvrij staal - Water LD V

Het nieuwe doucheprofiel van Botament: Water LD V past zich harmonieus zonder hoeken of randen aan op de 
tegelbekleding in de doucheruimte. Water LD V is variabel in lengte en vrij instelbaar naar elke tegeldikte. Het RVS 
profiel heeft een ingebouwd afschot, zodat het water veilig kan worden afgevoerd en de reinigingsinspanning 
wordt verminderd.
Het deksel van de Water LD V kan heel eenvoudig met een vinger worden geopend en biedt zo een ongehinderde 
toegang tot de haarzeef en de stankafsluiter. Er zijn 3 verschillende uitlopen beschikbaar. Alles kan 360 graden 
worden gedraaid en daardoor flexibel worden aangepast aan de afvoer.

Innovatieve hybride afdichting voor
 alle klassen voor blootstelling aan water 

Multiproof® is een ééncomponenten hybride afdich-
ting voor het maken compoudafdichtingen van tegels 
en platen, zowel binnen als buiten.

De moderne voegstandaard in de
Douche - Multifuge® Diamond Max

Eenvoudig mengen, eenvoudige verwerking, 
makkelijk inwassen! Multifuge® Diamond Max is 
geweldig voor zowel exclusieve badkamers als 
voor commerciële ruimtes.



28

Te
ge

l- 
en

 N
at

uu
rs

te
en

te
ch

ni
ek

B
ou

w
st

o�
en

Vl
oe

rte
ch

ni
ek

D
iv

er
se

n

Verbruik

-

Verbruik

-

Verbruik

-

Botament BP 
Bouwplaat

Botament RK 
Buiskast

Botament RK-U 
Buiskast

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)

Productomschrijving
BP Bouwplaat is een waterdichte, multifunctionele plaat uit geëxtrudeerd, 
waterdicht polystyreenschuim als ondergrond voor tegels, stucwerk of 
andere bekledingen. Gering gewicht, goede warmte-isolatie en een hoog-
waardige afwerklaag op cementbasis.

Voordeel 
� Eenvoudige en rationele verwerking
� Extra warmte-isolatie
� Stabiel en drukvast
� Gering gewicht
� Waterdicht conform ETAG 022

Productomschrijving
RK Rohrkasten Geprefabriceerde bekledingen voor leidingkasten vervaar-
digd uit Botament BP bouwplaten voor de eenvoudige en snelle montage.

Voordeel 
� Eenvoudige en rationele verwerking
� Aanvullende warmte-isolatie
� Stabiel en drukvast
� Weinig gewicht
� Waterafstotend

Productomschrijving
RK-U Rohrkasten Geprefabriceerde bekledingen voor leidingkasten vervaar-
digd uit Botament BP bouwplaten voor de eenvoudige en snelle montage.

Voordeel 
� Eenvoudige en rationele verwerking
� Aanvullende warmte-isolatie
� Stabiel en drukvast
� Weinig gewicht
� Waterafstotend

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament RK 15 x 15  2600 x 150 x 150 mm (20 mm) 1 64

Botament RK 20 x 20 2600 x 200 x 200 mm (20 mm) 1 40

Botament RK 30 x 30 2600 x 300 x 300 mm (20 mm) 1 40

Botament RK 20 x 40 2600 x 400 x 200 mm (20 mm) 1 40

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament RK-U S20   1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm) 1  80

8 x 12 x 8

Botament RK 30 x 30 1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm) 1  40

20 x 20 x 20

Naam Leveringsvorm 
(L x B x D)

Eenheid Pallets (L x B x T) Eenheid Pallets Minip. 
Levering.

Botament BP 1200 x 600 mm (4 mm) 1 120 1200 x 600 mm (40 mm) 1 20

1200 x 600 mm (4 mm) 1 60 1200 x 600 mm (50 mm) 1 18

1200 x 600 mm (6 mm) 1 65 2600 x 600 mm (10 mm) 1 50 25

120 x 600 mm (10 mm) 1 80 2600 x 600 mm (20 mm) 1 50 25

1200 x 600 mm (12,5 mm) 1 65 2600 x 600 mm (30 mm) 1 36 18

1200 x 600 mm (20 mm) 1 40 2600 x 600 mm (40 mm) 1 36 13

1200 x 600 mm (30 mm) 1 30 2600 x 600 mm (50 mm) 1 26 13

ETAG 022

ETAG 022

ETAG 022
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Verbruik

-

Verbruik

-

Verbruik

-

Botament FP 
Flexplaat

Botament WE 
Badelement

Botament WC 
Montage-element

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)

Productomschrijving
FP Flexplaat is een buigzame bouwplaat uit geëxtrudeerd polystyreen-
schuim voor het bekleden met tegels.
Deze is geschikt voor ronde vormen.

Voordeel 
� Flexibel en eenvoudig modeleren van 

aparte vormen
� Extra warmte isolatie
� Stabiel en drukvast
� Gering gewicht
� Waterdicht conform ETAG 022

Productomschrijving
WE Badelement is een op baden afgestemde, waterdichte bouwplaat voor 
het eenvoudig en snel bekleden van baden met tegels.

Voordeel 
� Verstelbare poten vereenvoudigen het 

aanpassen aan one�enheden in de ondergrond.
� Extra warmte isolatie
� Stabiel en drukvast
� Gering gewicht
� Waterdicht conform ETAG 022

Productomschrijving
Botament WC-Set is een licht montage-element met geïntegreerde 
versterkingspunten voor het bekleden van WC inbouwreservoirs. 
De set is perfect geschikt voor renovatie en kan op bijna alle draagvaste 
ondergronden worden aangebracht.

Voordeel 
� Complete set voor WC inbouwreservoirs.
� Snelle montage door prefab sparingen.
� Zeer stabiel door geïntegreerde verstevigingen.
� Flexibel aan te passen
� Waterdicht conform ETAG 022

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament WE Badelement (kopse zijde)   760 x 600 mm (30 mm) 1 30

Botament WE Badelement (lange zijde) 1800 x 600 mm (30 mm) 1 30

Botament WE Badelement (lange zijde) 2100 x 600 mm (30 mm) 1 30

Naam  Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid

WC-Set „Standaard“ WC „Element“ WC-Set „Maxi“

Botament WC-Set 1 St. Frontplaat 1 x Frontplaat 1 x Frontplaat 1

1200 x 600 x 20 mm 1200 x 1200 x 20 mm 1200 x 1200 x 20 mm 1

3 St. Zijplaaten 3

1200 x 200 x 20 mm

20 St. Isolatie rozetten 20 St. Isolatie rozetten 20

20 St. Metaalschroeven, 
zelftappend

20 St. Metaalschroeven, 
zelftappend

20

Pallets 20 25 20

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament FP Flexplaat    1200 x 600 mm (20 mm) 1  30

W
E 

B
ad

el
em

en
t 

(k
or

te
 z

ijd
e)

WE Badelement 
(lange zijde) 

ETAG 022

ETAG 022

ETAG 022
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Verbruik

-

Verbruik

-

Botament DUB 
Doucheboard puntuitloop

Botament LD 
Doucheboard drainuitloop

Productomschrijving
DUB Doucheboard is een barrière vrij  doucheboard uit geëxtrudeerd po-
lystyreenschuim. Hoogwaardige, waterdichte coating. Voor nieuwbouw en 
renovatie.

Voordeel 
� Hoogwaardige RVS afdekking
� Slechts 40 mm opbouwhoogte. 
� Afdekking in hoogte verstelbaar van 6-36 mm
� Als systeem conform ETAG 022

Productomschrijving
LD Doucheboard Drainuitloop is een barrière vrij doucheboard met dubbel 
afschot en hoogwaardige RVS drain met omkeerbare RVS afdekking.

Voordeel 
� Drainuitloop volledig uit RVS
� Maar 30/40 mm doucheboarddikte 
� Secundaire afwatering 
� Afdekking in hoogte verstelbaar van 7-18 mm
� waterdicht conform ETAG 022

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament DUB C 900 x 900   900 x 900 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB C 1000 x1000 1000 x 1000 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB C 1200 x1200 1200 x 1200 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB C 1200 x 900 1200 x 900 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB C 1400 x 900 1400 x 900 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB C 1500 x 1500 1500 x 1500 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB O 900 x 900   900 x 900 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB O 1000 x 1000 1000 x 1000 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB O 1200 x 900 1200 x 900 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB O 1200 x 1200 1200 x 1200 mm (40 mm) 1 20

Botament DUB O 1800 x 900 1800 x 900 mm (40 mm) 1 20

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament LD 900 x 900   900 x 900 mm (30 mm) 1 10

Botament LD 1000 x 1000 1000 x 1000 mm (30 mm) 1 10

Botament LD 1200 x 900 1200 x 900 mm (40 mm) 1 10

Botament LD 1200 x 1000 1200 x 1000 mm (40 mm) 1 10

Botament LD 1800 x 900 1800 x 900 mm (40 mm) 1 10

Botament LD XXL 1800 x 1200 1800 x 1200 mm (40 mm) 1 10

centrale 
afvoer (DUB C)

decentrale afvoer 

(DUB O)

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)

ETAG 022

Verbruik

-

Botament BA-P
Garnituur puntuitloop

Productomschrijving
BA-P Uitloop is een garnituur voor puntuitloop bij DUB doucheboards.

Voordeel 
� Hoogte verstelbaar afdekraam 

voor verschillende tegeldiktes

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament BA-P V50   Vertikaal DN 50 1 69

Botament BA-P H50 Horizontaal DN 50 1 68

Botament BA-P H40 Horizontaal DN 40 1 69

Brandwerend element Vertikaal DN 50 1 69

ETAG 022



31

Te
ge

l- 
en

 N
at

uu
rs

te
en

te
ch

ni
ek

B
ou

w
st

o�
en

Vl
oe

rte
ch

ni
ek

D
iv

er
se

n

Verbruik

-

Botament BA-L
Garnituur drainuitloop

Productomschrijving
BA-L Uitloop is een garnituur voor drainuitloop bij LD
doucheboards.

Voordeel 
� Geringe opbouwhoogte in combinatie met 

het doucheboard
� Innovatief en veilig bevestigingssysteem

Verbruik

-

Botament LD-I Pro 
Doucheboard drainuitloop

Productomschrijving
LD-I Pro Doucheboard drainuitloop is een barrière vrij doucheboard met 
enkelvoudig afschot en standaard ingebouwde afwatering.
Botament LD-I Doucheboard is geschikt voor nieuwbouw en renovatie en 
getest volgens de ETAG 022-3.

Voordeel 
� Kunststofdrain met hoogwaardige afdekking uit RVS 
� Secundaire afwatering
� Maar 75/78 mm doucheboarddikte 
� Compleet geïntegreerde afvoer
� Afdekking vijf keer in hoogte verstelbaar

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament LD-I Pro 900 x 900   900 x 900 mm (75 mm) 1 10

Botament LD-I Pro 1200 x 800 1200 x 800 mm (78 mm) 1 10

Botament LD-I Pro 1200 x 900 1200 x 900 mm (78mm) 1 10

Botament LD-I Pro 1200 x 1000 1200 x 1000 mm (90 mm) 1 10

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

Botament BA-L H35 Horizontaal DN 50 / Sifon 35 mm 1 -

Botament BA-L H50 Horizontaal DN 50 / Sifon 50 mm 1

Botament BA-L V50 Vertikaal DN 50/75 / Sifon 50 mm 1

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)

Verbruik

-

NIEUW! Botament PD-I 
Doucheboard  

Productomschrijving
PD-I doucheboard is een barrière vrij douche-element met puntuitloop en 
4-zijdig afschot voor directe bedekking met tegels. PD-I is een doucheboard 
met volledig geïntegreerde afvoertechniek en voor gebruik in nieuwbouw, 
maar ook geschikt voor renovaties. ETAG 022-3 getest.

Vorteile 
� Hoogwaardige afdekking van roestvrij staal
� Doucheboard dikte slechts 70 mm
� Volledig geïntegreerde drainagetechnologie
� Framehoogte verstelbaar van 6 tot 36 mm
� Waterdicht volgens ETAG 022

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Aantallen/Pallets

Botament PD-I  900 x 900   900 x 900 mm   (70 mm) 1 10

Botament PD-I  1000 x 1000 1000 x 1000 mm (70 mm) 1 10

Botament PD-I  1200 x 900 1200 x 900 mm   (70 mm) 1 10

Botament PD-I  1200 x 1200 1200 x 1200 mm  (70 mm) 1 10

ETAG 022

ETAG 022
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Verbruik

-

NIEUW! Botament Badelement/Wandnis
Badelement/Wandnis

Productomschrijving
Het badelement is een lichtgewicht montage-element voor het creëren van
scheidingswanden in natte ruimtes. Het is optioneel verkrijgbaar met of 
zonder ingebouwde nis.
Met de apart verkrijgbare wandnissen kun je ook bestaande wanden, fraaie 
opbergruimtes voor cosmetica etc. worden gecreëerd. Beide producten zijn 
bijzonder geschikt voor badkamerrenovatie en kan op bijna alle dragende 
ondergronden worden aangebracht.

Voordeel 
� Snel en gemakkelijk geïnstalleerd
� Optioneel verkrijgbaar met geprefabriceerde nissen
� Waterbestendig
� Flexibele ontwerpopties
� Lichtgewicht
� Hoge stabiliteit

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Aantal/Pallet

Badelement XL met nis 2600 x 900 x 100 mm 1 -

Badelement XL zonder nis 2600 x 900 x 100 mm 1

Badelement XXL met nis 2600 x 1200 x 100 mm 1

Badelement XXL zonder nis 2600 x 1200 x 100 mm 1

Nis 20/40 200 x 400 x 100 mm
Frame flens 12 mm

1 -

Nis 30/60 300 x 600 x 100 mm
Frame flens 12 mm

1

Verbruik

-

NIEUW! Botament Water LD  V
Drainuitloop

Productomschrijving
Water LD V is een drainuitloopprofiel van RVS voor montage in cementdek-
vloeren. Water LD V kan ter plaatse met een haakse slijper variabel worden 
ingekort. Water LD V heeft een in de fabriek bevestigd afdichtmanchet voor 
optimale aansluiting op de Botament compoundafdichting en een tweede 
afvoerniveau voor gerichte waterdrainage.

Voordeel 
� Variabel aanpasbaar ter plaatse
� Variabel in hoogteverstelling
� Deksel en kanaallichaam van roestvrij staal
� Secundair drainageniveau
� Af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet
� Uitloopdeksel kan 360 graden worden gedraaid

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid

Botament Water LD V Afmetingen profiel (lengte): 1000, 1600 mm   -

Breedte: 61 mm

Profiel dikte: 7 mm   

Afwijkende formaten leverbaar

Verbruik

-

NIEUW! Botament BA-LD V
Afvoer van drainuitloop

Productomschrijving
BA-LDV is een afvoer voor de Water LD V drainuitloop.

Voordeel 
� Combinatie met de Botament Water LD V
� Gereduceerde installatiehoogte
� Innovatief en veilig montagesysteem

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Eenheden/Pallets

Botament BA-LDV DN 40 horizontaal 1 320

Botament BA-LDV DN 50 horizontaal 1 270

Botament BA-LDV DN 50 verticaal 1 175

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)
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Verbruik

-

Botament Water LD 
Draingoot

Productomschrijving
Water LD is een roestvrijstalen draingoot voor inbouw in zand/cement dek-
vloeren. Water LD is af fabriek voorzien van een afdichtingsmanchet voor 
de perfecte aansluiting op de Botament afdichtingssystemen en beschikt 
over een secundaire afwateringsniveau om het water af te voeren.

Voordeel 
� Compleet roestvrijstalen uitvoering
� Secundaire afwateringsniveau 
� Af fabriek voorzien van een afdichtingsmanchet
� Omkeerbare roestvrijstalen afsluitdeksel
� 5-voudig in hoogte verstelbaar binnenwerk

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Pallets

Botament Water LD Afmetingen afvoer (lengte): 700, 800, 900, 1000 mm  21

Breedte: 113 mm

Botament Water LD /50 Afmetingen afvoer (lengte): 700, 800, 900, 1000 mm  21

Aangepaste formaten beschikbaar

Verbruik

-

NIEUW! Botament Complete douches
Complete douches

Productomschrijving
Botament complete douches zijn verkrijgbaar als slakkendouche, halfronde 
douche, vrije vorm douche of inloopdouche. Er zijn geen grenzen aan uw 
ontwerpeisen. Hier vind je perfect op elkaar afgestemde vormdelen die ter 
plaatse worden geassembleerd met behulp van het mes- en groefsysteem. 
Voor uw droomdouche in de badkamer,of  wellnessruimte. De complete 
douches bieden het perfecte ondergrond voor de daaropvolgende bete-
geling.

Voordeel 
� Duschwandhöhe individuell
� Passendes Duschelement inklusive
� Direkt mit Fliesen belegbar
� Nut- und Feder-System
� Vielzahl von Designs verfügbar
� Sonderfertigungen möglich 

Kleur Leveringsvorm (L x B x H) Eenheid Pallets

- - - -

Verbruik

-

NIEUW! Botament Banken en Ligstoelen
Banken en Ligstoelen 

Productomschrijving
Botament banken en ligstoelen zijn er in verschillende uitvoeringen, maten 
en afwerkingen beschikbaar. Ze kunnen op veel manieren worden gebruikt 
in de badkamer, wellnessruimte of zwembad en bieden de perfecte onder-
grond voor de daaropvolgende directe betegeling. De componenten zijn in 
geheel gefreesd uit een blok EPS.

Voordeel 
� Gemaakt uit één stuk
� Kan direct worden betegeld
� Met geïntegreerde elektrische verwarming op aanvraag
� Geschikt voor stoombaden
� Verscheidenheid aan ontwerpen mogelijk
� Maatwerk mogelijk

Kleur Leveringsvorm (L x B x H) Eenheid Pallets

- - - -

Voor meer informatie, zie
www.botament.com

Voor meer informatie, zie
www.botament.com

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)
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Verbruik

-

Botament GS12 
Wapeningsband

Productomschrijving
GS12 is een zel³levend wapeningsband voor het afdekken van naden en 
stootvoegen bij BP bouwplaten.

Voordeel 
� Voor het afdekken van naden en stootvoegen 

bij BP bouwplaten
� Hoog alkaliebestendig
� Hoge treksterkte
� Eenvoudig in te werken
� Getest conform ETAG 022

Kleur Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

grijs 20 x 0,10 m 12 rollen per doos

Verbruik

-

Botament PR
Afschotprofiel

Productomschrijving
PR Afschotprofiel is een wigvormig  RVS V2A afschotprofiel voor toepassing 
bij Botament LD Doucheboard.

Voordeel 
� Geborsteld RVS

voor toepassing bij Botament LD Doucheboard

Naam Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets
Botament PR 1000, Afschotprofiel vloer, uitvoering rechts 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1

Botament PR 1000, Afschotprofiel vloer, uitvoering links 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1

Botament PR 1200, Afschotprofiel vloern, uitvoering rechts 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1

Botament PR 1200, Afschotprofiel vloer, uitvoering links 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1

Botament PR 1800, Afschotprofiel vloer, uitvoering rechts 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1

Botament PR 1800, Afschotprofiel vloer, uitvoering links 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1

Botament PR 1000, Afschotprofiel muur, uitvoering rechts 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1

Botament PR 1000, Afschotprofiel muur, uitvoering links 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1

Botament PR 1200, Afschotprofiel muur, uitvoering rechts 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1

Botament PR 1200, Afschotprofiel muur, uitvoering links 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1

Botament PR 1800, Afschotprofiel muur, uitvoering rechts 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1

Botament PR 1800, Afschotprofiel muur, uitvoering links 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1

Verbruik

-

Botament TE Plus
Geluidsreducerende ontkoppelingsplaat

Productomschrijving
TE Plus is een geprofileerde PUR-schuim plaat voor het reduceren van 
geluidsoverdrachten .
TE Plus wordt onder dekvloeren en in natte ruimtes (ook onder Botament 
Doucheboards) verwerkt.

Voordeel 
� Geluidsreducering tot 35 dB
� Reduceert geluidsoverdracht
� Snelle en eenvoudige plaatsing

Kleur Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

beige/bruin 1000 x 1000 x 17/8 mm 30 St./ Pal.

1000 x 2000 x 17/8 mm 30 St./ Pal.

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)
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Verbruik

-

Botament
Rozetten

Productomschrijving
Botament rozetten zijn ideaal voor het bevestigen en schroeven van bouw-
platen op de onderconstructie. Het zorgt voor een gelijkmatige verdeling 
van de druk en garandeert daarmee de zekere bevestiging.

Voordeel
� Garandeert een zekere bevestiging
� Eenvoudig in gebruik

Verbruik

-

Botament
Slagplug

Productomschrijving
Botament slagpluggen zijn ideaal voor bevestiging van Botament bouwpla-
ten. Het materiaal bestaat uit hoogwaardige stevig kunststof.

Voordeel 
� Garandeert een zekere bevestiging
� Eenvoudig in gebruik

Kleur Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

 zilvergrijs 90 mm 50 stuks per doos

Kleur Leveringsvorm (L x B x D) Eenheid Pallets

verzinkt 100 stuks per doos - -

Verbruik

-

Botament MS6 
Bouwplaten lijm- en afdichtkit

Productomschrijving
MS6 is een elastische, door luchtvochtigheid uithardende lijm- en afdichtkit 
voor het verlijmen en afdichten van BP Bouwplaten. MS6 is toe te passen 
op ondergronden van hout, veel metalen en kunststo�en en mineralische 
ondergronden. MS6 is in combinatie met BP bouwplaten ook als afdich-
tingssysteem gecertificeerd conform de ETAG 022-3.

Voordeel 
� Flexibel
� Krimparm
� Hoge chemicaliën bestendigheid
� Excellente hechting
� Neutraal vernettend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 310 ml kunststof koker  12 stuks per doos

ETAG 022

OPLOSSING VOOR VOCHTIGE EN NATTE-RUIMTE PROJECTEN 
(WRS)
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   Bouwsto¥en

38  Bouwwerkafdichting
46  Metselwerkreparatie
47  Betonreparatie en betoncosmetica
51  Snelle dekvloersystemen
53  Beton en mortel hulpsto�en
54  Oppervlakte bescherming
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BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie

Productomschrijving 
RD1 Universal is een ééncomponenten, snel uithardende reactieve afdich-
ting op, met de bodem in aanraking komende, bouwdelen in nieuwbouw 
en bij renovatie van oude afdichtingen. RD1 Universal heeft de Europese 
Technische kwalificatie (ETA-18/0327) als flexibel polymeer gemodificeerd 
dikke coating (FPD).

Voordeel 
� Snel afdichting van constructies
� Verwerkbaar tot +35 ° C
� Met ETA certificering
� Klaar voor gebruik en zonder grondering
� Zeer elastisch en scheuroverbruggend
� Zonder stroom toepasbaar op de bouwlocatie
� Hoge UV-, vorst- en verouderingsbestendigheid

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

groen 2,5 kg kunststof emmer 1 x 2,5 kg 144 x 2,5 kg

 10 kg kunststof emmer 1 x 10 kg 33 x 10 kg

 30 kg kunststof emmer 1 x 30 kg 12 x 30 kg

Productomschrijving 
RD2 The Green 1 is een snel uithardende, bitumenvrije compoundafdichting 
voor het afdichten van met de ondergrond in aanraking komende bouwde-
len in nieuwbouw en bij renovatie van oude afdichtingen.
RD2 The Green 1 heeft de European Technical Assessment (ETA-18/0326) 
als flexibele polymeer gemodificeerde dikke coating (FPD).

Voordeel 
� Snelle bouwwerkafdichting
� Geen grondlaag vereist
� Zeer flexibel en scheuroverbruggend
� Hoge UV-, vorst- en verouderingsbestendigheid
� Dicht, ook bij negatieve waterdruk (bouwfase)
� Met optische van de volledige uitdroging

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

groen 20 kg- eenheid 1 x 20 kg 12 x 20 kg

10 kg vloeibare comp. (A) 1 x 10 kg

10 kg poeder. (B) 1 x 10 kg

  8 kg- eenheid 1 x 8 kg 33 x 8 kg

  4 kg vloeibare comp. (A) 1 x 4 kg

  4 kg poeder (B) 1 x 4 kg

Verbruik

ca. 1,45 kg/m² per mm droge 
laagdikte

Verbruik

ca. 1,35 kg/m² per mm droge 
laagdikte

Botament RD1 Universal
Snelle en multifunctionele reactieafdichting 1C 

Botament RD2 The Green 1
Snelle en multifunctionele reactieafdichting 2C 

Faser
armiert

Hightech

SPEED
System

Hightech

SPEED
System

GEBRUIKSKLAAR
Ook bij  hogere
temperaturen

ALLESKUNNER
Voor grote en kleine

vlakken
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BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie

Hightech

SPEED
System

Hightech

SPEED
System

Productomschrijving 
RD FPD is een snel uithardende, bitumenvrije compoundafdichting voor 
het afdichten, van met de ondergrond in aanraking komende, bouwdelen in 
nieuwbouw en bij renovatie van oude afdichtingen.
RD FPD is een als flexibele polymeer gemodificeerde dikke coating getest 
volgens PG-FPD

Voordeel 
� Snelle bouwwerkafdichting
� Zeer flexibel en scheuroverbruggend
� Hoge kwaliteit flexibele polymeer gemodificeerd
   dikke Coating (FPD)
� Geen grondlaag vereist
� Dicht, ook bij negatieve waterdruk (bouwfase)
� Overwerkbaar met gips of verf
� Hoge UV- en verouderingsbestendigheid
� Met optische controle van de volledige uitdroging

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

groen 21 kg- eenheid 12 x 21 kg

8,4 kg vloeibare comp. (A) 1 x 8,4 kg

12,6 kg poeder (B) 1 x 12,6 kg

Verbruik

ca. 1,4 kg/m² per mm
droge laagdikte

NIEUW! Botament RD FPD
Snelle, multifunctionele reactieafdichting

Productomschrijving 
Vloeroppervlakken in nieuwe gebouwen en voor het herstellen van oude 
afdichtingen.
Dankzij de zelfnivellerende eigenschap kunnen kleine one�enheden wor-
den geëgaliseerd met RD Flow.
RD Flow zowel volgens PG-MDS als bouwwerkafdichting of als compoun-
dafdichting getest volgens PG-AIV-F.

Voordeel 
� Zelfnivellerende, snel reactieafdichting
� Egaliserende afdichting voor vloerplaten
� Kan direct worden betegeld
� Zeer flexibel en scheuroverbruggend
� Dicht, ook bij negatieve waterdruk (bouwfase)
� Hoge UV-, vorst- en verouderingsbestendigheid
� Met optische controle van de volledige uitdroging

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 28,3 kg- eenheid

11,3 kg vloeibare comp. (A) 1 x 11,3 kg 40 x 11,3 kg kunststof bus (A)

17 kg papieren zak - poeder (B) 1 x 17 kg 40 x 17 kg papieren zak (B)

Verbruik

 ca. 1,6 kg/m² pro mm 
droge laagdikte

NIEUW! Botament RD Flow
Zelfnivellerende reactieafdichting

ZELFNIVELLEREND
Ideaal voor horizon-

tale vlakken

FPD-SPECIALIST
Ideaal voor grote

laagdikten
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Productomschrijving:
MACH 3in1 Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van 
beton, volledig gevoegd metselwerk of overige mineraal gebonden 
wandmaterialen
MACH 3in1 is getest volgens NEN EN 15814 en zeer goed bestand tegen 
agressieve sto�en volgens DIN 4030.

Voordeel:
� Zeer flexibel en scheurbestendig
� Extreem snel drogend
� Zeer groot uitstrijkvermogen
� Zeer goede verwerking door polystyreenvulling

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart 10 l kunststof emmer 1 x 10 l 33 x 10 l

30 l kunststof emmer 1 x 30 l 12 x 30 l

Productomschrijving:
BM92 Schnell Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van 
beton, volledig gevoegd metselwerk of overige mineraal gebonden wand-
materialen. 
BM91 Schnell is getest volgens NEN EN 15814 en zeer goed bestand tegen 
agressieve sto�en volgens DIN 4030.

Voordeel:
� Zeer snelle regenbestendigheid en droging
� Zeer duurzaam
� Zeer flexibel, scheurbestendig
� Vezelgewapend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart 28 kg kunststof emmer 1 x 28 kg 12 x 28 kg

Productomschrijving:
BM92 Winter Voor de afdichting van de buitenwanden van kelders van 
beton, volledig gevoegd metselwerk of overige mineraal gebonden wand-
materialen. 
BM92 Winter is getest volgens NEN EN 15814 en zeer goed bestand tegen 
agressieve sto�en volgens DIN 4030.

Voordeel:
� Tot 0 °C verwerkbaar
� Snelle droging ook op lage temperaturen
� Vezelgewapend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart 28 kg kunststof emmer 1 x 28 kg 12 x 28 kg

Verbruik

ca. 1,2 l/m² per mm 
droge laagdikte

Verbruik

ca. 1,6 kg/m² per mm 
droge laagdikte

Verbruik

ca. 1,6 kg/m² per mm 
droge laagdikte

Botament MACH 3in1
Bitumen dikke coating 1C

Botament BM92 Schnell
Bitumen dikke coating 2C

Botament BM92 Winter
Bitumen dikke coating 2C

BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie
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BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie

Productomschrijving 
B95 L Hoogwaardige beschermingslaag op basis van bitumen met zeer 
mild ruikende oplosmiddelen. Droogt zwart op en is goed bestand tegen 
voortdurende waterinwerking, verdunde zuren, logen, neutrale zouten en 
vochtige hitte tot ca.+70 °C.

Voordeel 
� Uit hoogwaardige speciale bitumen
� Gebruiksklaar
� Zonder schadelijke sto�en na uitdroging
� Snelle doordroging
� Oplosmiddelhoudend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart 30 l blikken emmer 1 x 30 l 16 x 30 l

Productomschrijving 
Botament bitumen dikke coating 1c
is een polystyreen gevulde éénkomponentige coating voor het 
afdichten van de buitenwanden van kelders van beton, volledig 
gevoegd metselwerk of overige mineraal gebonden wandmate-
rialen, tegen bodemvochtigheid en niet drukkend water.  

Botament bitumen dikke coating 2c
is een vezelversterkte, twee komponentige bitumen coating voor 
het afdichten van de buitenwanden van kelders van beton, vol-
ledig gevoegd metselwerk of overige mineraal gebonden wand-
materialen, tegen bodemvochtigheid, niet drukkend water en 
opstuwend kwelwater. 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

(1C) zwart 30 l kunststof emmer 1 x 30 l 12 x 30 l

(2C) zwart 28 kg kunststof emmer 1 x 28 kg 12 x 28 kg

Productomschrijving 
B97 L Intensieve bescherming voor daken uit asfaltkarton en beton, alsook 
voor de regeneratie van bedek-
kingen in asfaltkarton en bitumen dakbanen. Beschermt bouwdelen uit wa-
terondoorlaatbaar beton tegen agressieve invloeden (DIN 4030).

Voordeel 
� Regenereert oude dakbanen
� Gebruiksklaar
� Kan als grondlaag worden gebruikt
� Oplosmiddelhoudend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart   5 l blikken emmer 1 x 5 l   60 x 5 l

10 l blikken emmer 1 x 10 l 45 x 10 l

Verbruik

ca. 1,3 l/m2 per mm 
droge laagdikte
ca. 1,5 kg/m2 per mm 
droge laagdikte

Verbruik

ca. 250 ml/m2 per dekkende 
laag

Verbruik

ca. 250 ml/m2  per delaag

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1C / 2C
Bitumen dikke coating 

Botament B95 L
Bitumen-silolak

Botament B97 L
Bitumenverf/daklak
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Productomschrijving  
B98 L Vezelhoudende, plamuurbare bitumenisoleer- en elk reparatiepasta, 
die, koud verwerkt, geschikt is voor ieder afschot. Voor alle afdichtingswerk-
zaamheden aan daken, balkons, terrassen, zinkaansluitingen en voor veel 
afdichtingswerkzaamheden ondergronds.

Voordeel 
� Hoge bestendigheid tegen UV-straling
� Vezelgewapend
� Zeer duurzaam
� Scheurbestendig
� Oplosmiddelhoudend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart 5 kg blikken emmer 1 x 5 kg   75 x 5 kg

10 l  blikken emmer 1 x 10 l 45 x 10 l

Productomschrijving 
D12 Voor verkiezeling ook van licht vochtige ondergronden van metselwerk 
en overige mineraal gebonden materialen. Eveneens voor de versnelling 
van stijve minerale dichtingsmortels geschikt.

Voordeel 
� Met sproeier aan te brengen grondering voor 

alle dikke bitumencoatings
� Verdicht mineralen ondergronden
� In de verhouding 1:1 met water mengen
� Oplosmiddelvrij

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw 10 l kunststof bus 1 x 10 l 40 x 10 l

Productomschrijving 
BE901 Plus wordt als grondlaag onder bitumineuze materialen of als vocht-
bescherming bij met de grond in contact komende bouwdelen gebruikt.
BOTAMENT® BE 901 Plus  is zeer goed bestand tegen agressieve sto�en 
volgens DIN 4030.

Voordeel 
� 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 verdunbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart   5 l kunststof emmer 1 x 5 l   45 x 5 l

10 l kunststof emmer 1 x 10 l 33 x 10 l

Verbruik

ca. 1,1 kg/m2/mm

Verbruik

ca. 100-150 ml/m2

Verbruik

Als grondering ca. 150 ml/m2

(onverdund)
Als afdichting ca. 250 ml/m2

(per laag)

Botament B98 L 
Bitumen-reparatiemortel

Botament D12
Diepteverkiezeling

Botament BE901 Plus
Multifunctionele bitumenafdichtingslaag Concentraat

BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie
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BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie

Productomschrijving 
PB Portaalband is een kruiselastisch, tweezijdig van speciaal vliesweefsel 
voorzien dichtband met zel³levende strook als systeemoplossing met RD 
2 The Green 1 snelle reactieafdichting. PB Portaalband is voor toepassing 
binnen en buiten geschikt.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Eenvoudige montage door zel³levende strook
� Zeer scheurbestendig
� Snelle en eenvoudige verwerking
� Zeer goed bestand tegen veroudering

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

lichtblauw 20 m rol (breed 40 cm) 1 x 20 m 66 x 20 m

Verbruik

-

Botament PB
Portaalband

Productomschrijving 
KSK Zel³levende bitumenbaan voor de afdichting van
met de aarde in aanraking komende componenten in
horizontale en verticale zones.

Voordeel 
� Onmiddellijk regenbestendig en waterdicht
� Scheurbestendig
� Zel³levend
� Kan ook bij lage temperaturen worden gebruikt
� Grondering met BOTAMENT® BE 901
� Als L- en Z afdichting inzetbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit/zwart 15 m rol (breed 1 m) 1 x 15 m 15 per doos = 225 m2

Verbruik

ca. 1,16 m²/m² bij 8 cm 
overlapping

Botament KSK
Bitumen zelfhechtende baan

Productomschrijving 
SB78 Systeemdichtband en accessoires is een in dwarsrichting elastische 
dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een 
systeem met Botament compound-afdichtingen en onze snelle reactieve 
afdichting Botament RD2 The Green 1. Botament SB78 is geschikt voor 
gebruik binnen en buiten.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Getest voor A0, A, B0, B en C
� Extra bestand tegen chemische belasting

volgens PG-AIV-B (BK C)
� Voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
� Zeer scheurbestendig

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw 10 m rol (12 cm breed) 1 x 10 m rol 420 x 10 m

Verbruik

-

Botament SB78 
Systeemdichtband + accessoires

Premiumkwaliteit! 120 x 120 mm manchet met grotere dilatatiezone!

ETAG 022

Productomschrijving 
FB voegafdichtingstape is een een in dwarsrichting elastische dichtband, 
met aan beide zijden een vliesbedekking, voor gebruik in het systeem met 
RD2 The Green 1 reactieve afdichting
en botament bitumen dikke coatings.

Voordeel 
� Zeer elastisch
� Snel en eenvoudig aan te brengen
� Met zijperforatie voor optimale hechting op de 
   vloeistofafdichting

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

hellblau 20 m-Rolle  / Breite: 300 mm 1 x 20 m 45 x 20 m

Verbruik

-

NIEUW! Botament FB
Voegen dichtband
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Verbruik

-

Productomschrijving  
GS98 Glaszijdeweefsel Toepassing als versteviging van bij afdichtingen 
conform DIN 18195 en bij ondergronden met risico voor scheuren. 

Voordeel 
� Zeer scheurvast
� Benodigd volgens DIN 18195, delen 5 en 6
� In het systeem getest

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs  50 m2 roll  1 x 50 m -

(maaswijdte 5/5 mm)

Botament GS98 
Glaszijdeweefsel

Productomschrijving 
M34 is een minerale dichtingsmortel voor de afdichting van massieve 
bouwdelen binnen en buiten

Voordeel 
� Eenvoudige verwerking  
� Hecht zonder grondlaag op licht vochtige 

ondergronden  
� Hoge vorst- en verouderingsbestendigheid  
� Ook bij negatieve waterdruk  
� Dampdoorlaatbaar 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

betongrijs 5 kg papieren zak 4 stuks in folie   96 x 5 kg

25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

Laagdikte: 2,5 mm = 
ca. 5,0 kg/m2
Laagdikte: 3,5 mm = 
ca. 7,0 kg/m2

Botament M34
Afdichtingsmortel

BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie

Verbruik

-

Productomschrijving  
Botament  beschermings- en drainagemembraan beschermt de afdichting 
tegen beschadiging van mechanische en dynamische belastingen.
En dankzij zijn drainagevermogen zorgt hij voor ongehinderde waterafvoer.

Voordeel 
� Snelle en eenvoudige verwerking
� Bescherming tegen mechanische en 
    dynamische belastingen.
� Zekere drainage van wanden volgens DIN 4095
� Bescherming volgens DIN 18533

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

zwart/grijs 15 m rol, 2 m breed - 6 rol 

NIEUW! Botament  Beschermings- en drainagemembraan          
Beschermings- en drainagemembraan     
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BOUWSTOFFEN
Bouwwerkafdichting en -reparatie

Productomschrijving 
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.

Voordeel 
� Goede hechting
� Hoge duurzaamheid
� Korte droogtijden
� Voor binnen en buiten

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

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

Botament Renovation VSM
Spuitbeton voor vochtregulerende pleister

Productomschrijving 
Renovation FSP is een vochtregulerend pleister voor binnen, buiten en tras-
raam, voor de vochtregeling in nieuwe en oude gebouwen - zonder dure en 
moeilijke droogmaatregelen.

Voordeel 
� 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 arbeidsgang 

aan te brengen
� Vocht- en klimaatregulerend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

bij een dikte van 20 mm: 
ca. 25 kg/m2

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

Botament Renovation FSP
Vochtregulerend pleister

Productomschrijving 
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

Voordeel 
� 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

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

bij een dikte van: 
ca. 1,6 kg/m2/mm
Een zak BOTAMENT® Reno-
vation FP met ca. 5,5 l water 
aangemaakt, zorgt voor ca. 17 l 
verse mortel.

Botament Renovation FP 
Vochtregulerend pleister fijn
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Productomschrijving 
MS20 Minerale renovatiepleister met veel luchtporiën om met vocht en 
zout belast metselwerk binnen en buiten te bepleisteren. Voorkomt verwe-
ring door zout als gevolg van het insluiten van zoutkristallen en reguleert de 
vochthuishouding in het metselwerk.

Voordeel 
� Voor vocht- en zoutbelast metselwerk
� Getest conform WTA-richtlijn 2-2-91
� Kan goed geschuurd en glad gemaakt worden
� Kan worden gespoten
� Hoog rendement

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit 20 kg papieren zak 1 x 20 kg  40 x 20 kg

Verbruik

per cm laagdikte: 
ca. 10 kg/m2

Botament Renovation MS20
WTA-renovatiepleister

Productomschrijving 
MS30 Hydraulisch a¬indende afdichtingsmortels met grote weerstand 
tegen sulfaat voor afdichting achteraf bij de renovatie van oude gebouwen.

Voordeel 
� 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

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

bij bodemvocht: 
ca. 3,5 kg/m2

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

bij drukkend water: 
ca. 6,5 kg/m2

Botament Renovation MS30
Sulfaatbestendige afdichtingsmortels

Productomschrijving 
MS10 Gebruikt voor de productie van retroactieve horizontale barrières in 
vochtig metselwerk
Botament Renovation MS 10 is ook geschikt voor extreem vochtig metsel-
werk en zeer gemakkelijk te verwerken.

Voordeel 
� Latere bescherming tegen optrekkend vocht
� WTA gecertificeerd
� Bij hoge vochtigheidsniveaus van het 

metselwerk tot 95%
� Drukloos te verwerken
� Evenvoudige toepassing in horizontale boorgaten

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit   1 l kunststof verpakking   4 x 1 l 136 x 1 l

10 l kunststof emmer 1 x 10 l 33 x 10 l

Botament Renovation MS10 
Injectiecreme voor horinzontale barrière

Verbruik

ca. 110 ml/m 
per 10 cm boorgatdiepte
Bij een muurdikte van:
   24 cm / ~ 230 ml/m
36,5 cm / ~ 360 ml/m
   48 cm / ~ 530 ml/m

BOUWSTOFFEN
Metselwerkreparatie

Productomschrijving 
MS80 W Verhindert zeker het indringen van slagregen en agressieve be-
standdelen van de atmosfeer.

Voordeel 
� Zeer waterafstotend
� Aanvullende warmte-isolatie
� Werkt vuilafstotend
� Vermindert uitbloeiingen
� Grote indringdiepte
� Veroorzaakt een afparele�ect

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

transparant   5 l kunststof bus 1 x 5 l 64 x 5 l

10 l kunststof bus 1 x 10 l 40 x 10 l

Verbruik

afhankelijk van de ondergrond 
ca. 200– 400 ml/m2

Botament Renovation MS80 W
Gevel-impregnering
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BOUWSTOFFEN
Betonreparatie en Betoncosmetica

Productomschrijving 
Renovation RM2 is een ééncomponentig, vezelversterkt betonvervangsys-
teem op PCC-basis voor de reparatie van betonbouwdelen in statisch en 
niet-statisch relevante bereiken.

Voordeel 
� Hoge vorst- en strooizoutbestendigheid 
� Machinaal en handmatig verwerkbaar 
� Hoge carbonatatieweerstand 
� Voor muren en plafonds
� Hoge brandweerstand (classificatie A1 volgens 

NEN EN 13501-1) 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

~ 1,8 kg/ m2/ mm

Botament Renovation RM2
Reparatiemortel

Productomschrijving 
Renovation HB1 is een corrosiebeschermings- en hechtlaag op minerale 
basis voor de reparatie van betonbouwdelen in statisch en niet-statisch 
relevante bereiken.

Voordeel 
� Snel overwerkbaar  
� Hoge corrosiebescherming  
� Voor binnen en buiten  
� Gemakkelijke verwerking  
� Geschikt voor plafondwerken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 5 kg-zak 4 stuks in folie  96 x 5 kg

Verbruik

~ 1,0 kg/ m2

Botament Renovation HB1
Minerale corrosiebeschermings- en hechtlaag 1C

Productomschrijving 
Renovation BS3 is een ééncomponentig, sterk kunststofverbeterde fijnpla-
muur voor het egaliseren en fijn plamuren van betonbouwdelen binnen en 
buiten.

Voordeel 
� Goed modeleer- en slijpbaar  
� Voor binnen en buiten  
� Voor wand en vloer  
� Met zand strekbaar  
� Geschikt voor plafondwerken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  35 x 25 kg

Verbruik

~ 1,45 kg/ m2/ mm

Botament Renovation BS3
Betonfijnplamuur
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BOUWSTOFFEN
Betonreparatie en Betoncosmetica

Productomschrijving 
Renovation GS4  is een ééncomponentig, polymeerverbeterde, gemakkelijk 
verwerkbare fijnplamuur voor de reparatie van gladde, vlakke wand- en 
plafondoppervlakken binnen en buiten.

Voordeel 
� Voor het maken van oppervlakken conform 

de kwaliteitseisen Q1 tot Q4 
� Geschikt voor vochtige ruimten 
� Slijpbaar
� Zakt niet in 
� Zeer krimparm

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit   4 kg papieren zak 4 stuks in folie   96 x 5 kg

20 kg papieren zak 1 x 20 kg 40 x 20 kg

Productomschrijving 
M35 Multimortel is een snelverhardende, ééncomponentige mortel met 
een breed toepassingsspectrum voor reparatie- en montagewerken binnen 
en buiten. 

Voordeel 
� Voor laagdikten van 2 tot 30 mm
� Beperking van krimpen en spanning 

bij de uitharding
� Snel belastbaar en zeer duurzaam
� Zeer breed toepassingsspectrum
� Getest volgens NEN EN 12004: C1 T

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Productomschrijving 
M36 Speed  is een ééncomponentige, snelverhardende mortel met een 
breed toepassingsspectrum voor reparatie- en montagewerken binnen en 
buiten.

Voordeel 
� Zeer sulfaatbestendig  
� Vroeg waterbelastbaar  
� Mechanisch sterk belastbaar  
� Zeer vorstbestendig  
� Zeer waterondoorlatend  

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

~ 1,5 kg/ m2/ mm

Verbruik

 ca. 1,3 kg/m2/ mm

Verbruik

ca. 1,9 kg/m2/ mm

Botament Renovation GS4
Cementair fijnplamuur

Botament M35
Multimortel

Botament M36 Speed 
Multifunctionele snelcementmortel

NEN EN 12004

C1 T
NEN EN 12004

Hightech

SPEED
System
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Productomschrijving 
M37 Voor veilige en sterke verankeringen, als ook voor weersbestendige, 
snelle herstellingen binnen en buiten. 

Voordeel 
� 5 minuten verhardingstijd
� Spanningsarm verhardend
� Geen chloor als versneller
� Voor montagewerken
� Na ongeveer 20 minuten volledig belastbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs   2 kg papieren zak 9 stuks in folie 180 x 2 kg

13 kg kunststof emmer 1 x 13 kg 33 x 13 kg

Productomschrijving 
M38 is een éénkomponentige hoge sterkte, cementaire fijnplamuur. Hij is 
geschikt voor reparatie van betondelen aan wand of vloer zowel voor bin-
nen- als buitentoepassing.

Voordeel 
� Hoog standvast
� Goed modelleerbaar
� Voor binnen en buiten
� Voor wand en vloer
� Hoge laagdiktes

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

betongrijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

per mm laagdikte: 
1,6 kg/m2/ mm

Verbruik

~ 1,45 kg/ m²/ mm

Botament M37
Cement voor snelle reparatie

Botament M38
Hoge sterkte fijnplamuur

BOUWSTOFFEN
Betonreparatie en Betoncosmetica

Hightech

SPEED
System

Zekerheid door 
ondersteuning op de 
bouwplaats!
Onze reactie-afdichtingsspecialisten
ondersteunen u op uw volgend project!

         Daarnaast bieden wij ook:

    Demonstratie van alternatie-
    vespuittechnologie 
    Unieke speciale voorwaarden
    Eenmalig speciale condities

Op de hoogte te blijven!
www.reactivesealing.com
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Productomschrijving 
VM10 is een ééncomponentige hydraulisch ingestelde mortel met hoge 
vloeibaarheid voor het constructief gieten van staal- en betondelen binnen 
en buiten.

Voordeel 
� Voldoet aan de DafStb- richtlijn (VEBMR)
� Voor giethoogtes vanaf 10 mm
� Hoge vorst- en dooizoutbestendigheid
� Zonder corrosie houdende bestanddelen 

en chloridevrij
� Hoge begin- en eindsterkte

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Productomschrijving 
VM20 is een ééncomponentige hydraulisch ingestelde mortel met hoge 
vloeibaarheid voor het constructief gieten van staal- en betondelen binnen 
en buiten.

Voordeel 
� Voldoet aan de DafStb- richtlijn (VEBMR)
� Voor giethoogtes vanaf 20 mm
� Hoge vorst- en dooizoutbestendigheid
� Zonder corrosie houdende bestanddelen 

en chloridevrij
� Hoge begin- en eindsterkte

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

 ca. 2,05 kg/ dm³

Verbruik

~ 2,09 kg/ dm3

Botament VM10 
Gietmortel

Botament VB20 
Gietmortel

BOUWSTOFFEN
Betonreparatie en Betoncosmetica

Productomschrijving 
R39 is een oplosmiddelvrije, standvaste reactieharsmortel voor de verlijming 
van bouwdelen en herstelling van beschadigde zones op muren, plafonds 
en vloeren binnen en buiten.

Voordeel 
� Hoge klee³racht
� Elegante verwerking
� Duurzaam
� Hoge vastheid
� Veelzijdig inzetbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

betongrijs 9 kg- Eenheid 1 x 9 kg -

component A 1 x 8 kg

component B 1 x 1 kg

Verbruik

1,3 kg/m2/ mm

Botament R39
Reactieharslijm- en reparatiemortel 2C

NEN EN 13888

R2
NEN EN 13888
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BOUWSTOFFEN
Snelle dekvloersystemen

Productomschrijving 
EB100 Botascreed is een water-tolerant epoxyhars voor het aanmaken van 
reactieharsdekvloeren.

Voordeel 
� Snelverhardend en vroeg bruikbaar 
� Bindmiddel voor het aanmaken van 

epoxyharsdekvloeren 
� Ook met vochtig vloerenzand verwerkbaar
� Excellente verwerkingseigenschappen
� Zeer goede hechting op zuigende en 

niet-zuigende ondergronden 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

amber 1 kg blikken emmer 6 st. per doos -

Productomschrijving 
M54 is een bindmiddel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor het 
aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een schei-
dingslaag en zwevende dekvloeren.

Voordeel 
� Na 24 uur klaar voor bedekking 
� Hydrofoob (goed beschermd tegen vocht) 
� Voor binnen en buiten 
� Lange verwerkingstijd 
� Pompbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 20 kg papieren zak 1 x 20 kg 35 x 20 kg

Productomschrijving 
M54 FM 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.

Voordeel 
� 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

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Verbruik

Grondlaag: 
ca. 100 - 300 g/m2

Verbruik

 afhankelijk van de toepassing

Verbruik

 ~ 20 kg/ m2/cm

Botament EB100 Botascreed 
Epoxyharsdekvloer bindmiddel 2C

Botament M54 
Bindmiddel snelle dekvloer

Botament M54 FM
Gebruiksklare mortel snelle dekvloer
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BOUWSTOFFEN
Snelle dekvloersystemen

Productomschrijving 
M56 Speed is een bindmiddel voor een snelle dekvloer op cementbasis 
voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een 
scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

Voordeel 
� Na 4 uur klaar voor bedekking 
� Ideaal voor bouwwerken waar tijd krap is 
� Hydrofoob (goed beschermd tegen vocht) 
� Voor binnen en buiten 
� Op basis van hoogwaardig CEM I-cement 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Productomschrijving 
M56 Speed FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op 
cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dek-
vloeren op een scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

Voordeel 
� 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 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg  40 x 25 kg

Productomschrijving 
R70 is een oplosmiddelvrije laagviskeuze silicaathars voor het dichtgieten 
van scheuren en voegen binnen en buiten.

.

Voordeel 
� Dekvloerklemmen zijn niet nodig 
� Snel verhardend 
� Zeer emissiearm
� Geurneutraal 
� Mengen van deelhoeveelheden is mogelijk

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

beige verpakking van 2,4 l (Karton) 1 x 2,4 l -

component A 4 x 200 ml 

component B 4 x 400 ml 

+ 2 lege recipiënten

Verbruik

afhankelijk van de toepassing

Verbruik

 ca. 20 kg/ m2/cm

Verbruik

afhankelijk van het gebruik

Botament M56 Speed
Bindmiddel snelle dekvloer

Botament M 56 Speed FM
Gebruiksklare mortel snelle dekvloer

Botament R70
Giethars 2C
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BOUWSTOFFEN
Beton en mortel hulpsto�en

Productomschrijving 
TF02 is een scheidingsmiddel voor zuigend en niet- zuigend bekistingsma-
teriaal uit hout, kunststof en metaal, alsook voor bijna alle gebruikelijke be-
kistingssystemen. 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.

Voordeel 
� Optimale scheidingswerking
� Gebruiksklaar
� Kan universeel gebruikt worden
� Voorkomt roestvorming bij stalen bekistingen
� Biologisch a¬reekbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

donkergeel 10 l kunststof bus 1 x 10 l 40 x 10 l

30 l kunststof bus 1 x 30 l 16 x 30 l

Productomschrijving 
ZF71 Hulpmiddel voor alle bouwwerken in hoog- en dieptebouw, voor met-
selmortel, dekvloeren, betonproducten, binnen- en buitenlagen.

Voordeel 
� Chloridevrij
� Verbetert de verwerkbaarheid
� Verhoogt de soepelheid
� Daling van de water-/cementwaarde
� Verbetert de hechting

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

donkerbruin 5 l kunststof bus 1 x 5 l  64 x 5 l

Productomschrijving 
ZF77 Waterafstotende speciale additieven om hoogwaardige betonproduc-
ten met een optimale bestendigheid te verkrijgen.

Voordeel 
� Duidelijke vermindering van uitbloeiing
� Verhoogt de vorst- en strooizoutbestendigheid
� Plastificeert beton en mortel
� Chloridevrij

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit 5 l kunststof bus 1 x 5 l  56 x 5 l

Verbruik

bij niet-zuigende bekistingen: 
ca. 10 - 15 ml/m2
bij zuigende bekistingen: 
ca. 15 - 30 ml/m2

Verbruik

bij dekvloer: max. 500 ml
bij metselmortel: 
ca. 300 - 400 ml  
bij pleisterkalk: ca. 400 - 500 ml

Verbruik

ca. 10-20 ml/kg cementaandeel

Botament TF02 
Bekistingsolie

Botament ZF71
Mengolie/luchtporiënmaker

Botament ZF77
Beton- en mortelafdichtingsmiddel
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BOUWSTOFFEN
Oppervlakte bescherming

Productomschrijving 
FT2 HP is een zeer bestendige bekleding en coatingmiddel voor mecha-
nisch en chemisch belaste ondergronden binnen en buiten met een breed 
toepassingsspectrum en certificaat voor gebruik in indirect contact met 
levensmiddelen. Botament FT2 HP is vooral geschikt oor de protectie en de 
sanering van voedergangen alsook in de voedingsmiddelindustrie.

Voordeel 
� Naadloze laageigenschappen
� Zeer goed bestand tegen abrasie
� Voor mechanisch en chemisch belaste oppervlakken
� Met zand strekbaar
� Weinig geur
� Levensmiddelenveilig

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

beige 10 kg blikken emmer 1 x 10 kg 42 x 10 kg

Productomschrijving 
UV2 HP is een hoogwaardig impregnerings- en coatingmiddel met een zijde-
glans voor minerale ondergronden binnen en buiten. UV 2 HP geschikt voor de 
sanering van beschadigde betonoppervlakken vooral in de landbouwsector.

Voordeel 
� 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

Farbe: VPE Bezug /VPE Bezug / Palette 

kiezelgrijs (afdichting)   5 kg blikken emmer 1 x 5 kg 56 x 5 kg

groen (afdichting) 10 kg blikken emmer 1 x 10 kg 42 x 10 kg

Verbruik

als coating: 
~ 2,00 kg/m2 bei 2,00 mm

Verbruik

~ 0,30 kg/m2 (per laag)

Botament FT2 HP
Zeer bestendige dunlaagcoating voor voedergangen 2C

Botament UV2 HP
Zeer bestendige ondergrondcoating 2C

Productomschrijving 
BV2 is een hoogwaardig impregnatie- en coatingmiddel met een zijdeglans voor 
minerale ondergronden binnen en buiten.

Voordeel 
� 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)

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

steengrijs (afdichting) 5 kg blikken emmer 1 x 5 kg  56 x 5 kg

transparant (grondlaag) 1 kg blikken emmer 6 st. per doos

4 kg blikken emmer 1 x 4 kg  56 x 4 kg

Verbruik

afdichting: 
ca. 0,25 kg/m² (per laag)
grondlaag: 
ca. 0,15-0,20 kg/m²

Botament BV2
Vloercoating 2C
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VLOERTECHNIEK
Ondergrond voorbereiding

Productomschrijving 
G110 is een hooggeconcentreerde dispersie grondering voor zuigende en 
zwak zuigende ondergronden voorafgaand aan egaliseren binnenshuis.

Voordeel 
� Tot 1 : 4 verdunbaar 
� Voor zuigende en zwak zuigende ondergronden
� Snel drogend
� Verbetert de hechting
� Vermindert het absorptievermogen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

turquoise 10 kg kunststof blik 1 x 10 kg 40 x 10 kg

Verbruik

1:4 water verdunbaar: 
~ 30 - 40 g/m2
1:2 water verdunbaar: 
~ 40 - 50 g/m2
1:1 water verdunbaar: 
~ 60 - 70 g/m2

Botament G110
Universele grondlaag

BOUW-
PAKKET

TEAM

Productomschrijving 
R70 is een oplosmiddelvrije laagviskeuze silicaathars voor het dichtgieten 
van scheuren en voegen binnen en buiten.

.

Voordeel 
� Dekvloerklemmen zijn niet nodig 
� Snel verhardend 
� Zeer emissiearm
� Geurneutraal 
� Mengen van deelhoeveelheden is mogelijk

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

beige verpakking van 2,4 l (Karton) 1 x 2,4 l -

component A 4 x 200 ml 

component B 4 x 400 ml 

+ 2 lege recipiënten

Verbruik

afhankelijk van het gebruik

Botament R70
Giethars 2C

Productomschrijving 
D1 Speed is een snelle multifunctionele grondering voor de voorbehan-
deling van zuigende  en niet-zuigende ondergronden voor het  nadien 
aanbrengen van tegellijmen, wand- en vloeregalisaties of verven binnen 
en buiten..

Voordeel 
� Snel drogend
� 1 : 2 met water verdunbaar
� Voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
� Korrelige oppervlaktestructuur 
� Rol- en strijkbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw     1 kg kunststof fles     6 x 1 kg   300 x 1 kg

    5 kg kunststof emmer     1 x 5 kg     54 x 5 kg

  10 kg kunststof emmer   1 x 10 kg     32 x 10 kg

Verbruik

ca. 50 -100 g/m²

Botament D1 Speed
Snelle, multifunctionele hechtgrondering

PREMIUM

2 in 1
PRODUCT

Hightech

SPEED
System
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VLOERTECHNIEK
Ondergrond voorbereiding

Productomschrijving 
A210 is een zelfverlopende nivelleermassa voor egalisering van de onder-
grond binnen.

Voordeel 
� Universeel bruikbaar
� Handmatig- en pompbaar
� Voor verwarmde oppervlakken
� Naadloze laageigenschappen
� Bestand tegen stoelwielen volgens NEN EN 12529

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak  1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

per mm laagdikte ~ 1,5 kg/m²

Botament A210
Nivelleermassa tot 10 mm CT-C25-F5

Productomschrijving
E120  is een universele epoxyhars voor gebruik op zuigende en niet-zui-
gende ondergronden. 

Voordeel
� Vochtbarrière voor cementdekvloeren tot 6,0 CM%
� Voor kritieke en sterk belaste oppervlakken
� Bindmiddel voor het vervaardigen 

van epoxyharsmortel
� Geschikt voor PAK saneringen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

transparant     1 kg metalen blik     6 x 1 kg 198 x 1 kg

  10 kg metalen emmer   1 x 10 kg

200 kg vat component A 1 x 200 kg

200 kg vat component B 1 x 200 kg

Verbruik

ca. 100 - 300 g/m²

Botament E120
Multifunctionele hars

OOK VOOR DE 
VLOER-

PROFESSIONAL 
EEN SPECIALIST

Productomschrijving 
G140 is een één-componenten polyurethaan primer voor vele toepas-
singen. Het primer beschermt tegen vocht achterlangs bij dekvloeren en 
als vochtscherm voor cementgebonden ondergronden met een resterend 
vochtgehalte tot 4,0 CM%.

Voordeel 
� Betrouwbare vochtwerende laag voor 

cementgebonden dekvloeren tot 4,0 CM- %
� Vochtbescherming achterlangs bij gevoelige 

ondergronden 
� Extra geschikt voor grootformaat platen
� Op calciumsulfaat dekvloeren

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

bruin-transparant   10 kg kunststof bus   1 x 10 kg   40 x 10 kg

Botament G140 
1C PU snelgrondering

Verbruik

per laag ~ 150 g/ m²

Productomschrijving
MD1 Speed   wordt als afdichting onder tegelbedekkingen zowel binnen als 
buiten gebruikt. Het product is geschikt voor gebruik in natte ruimten, eve-
nals op balkons en terrassen.

Voordeel 
� Zeer flexibel  
� Zeer scheurbestendig
� Strijk- en spatelbaar    
� Excellente verwerkingseigenschappen
� Getest voor A0, A en B0  
� Reeds na ~ 4 uur met tegels bekleedbaar  

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 20 kg papieren zak 1 x 20 kg 40 x 20 kg

Verbruik

ca. 1,2 kg/m2

Botament MD1 Speed
Flexible dichtlaag 1C

Hightech

SPEED
SystemETAG 022
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Productomschrijving 
A250 is een zelfverlopende dikke laag nivelleermassa voor egalisering van 
de ondergrond binnen.

Voordeel 
� Universeel bruikbaar
� Geschikt voor nagenoeg alle vloerbekledingen
� Beperking van krimpen bij de uitharding
� Voor verwarmde oppervlakken
� Handmatig- en pompbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak  1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

per mm laagdikte ~ 1,7 kg/m²

Botament A250
Dikke laag nivelleermassa van 3 tot 40 mm CT-C35-F7

Productomschrijving 
A230 is een standvaste egaline voor het herstellen en uitvlakken van op-
pervlakken in het interieur.

Voordeel 
� Voor het vullen van gaten en uitbraken
� Snelle uithardend en belegbaar
� Op bijna alle ondergronden toepasbaar
� Aan- en bijspachtelen van gebreken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak  1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

per mm laagdikte ~ 1,7 kg/m²

Botament A230
Standvaste egaline van 1 tot 100 mm CT-C35-F7

Verbruik

per mm laagdikte ~ 1,5 kg/m²

Botament A240
Anhydriet-nivelleermassa tot 20 mm CA-C30-F7

Productomschrijving 
A240 is een zelfverlopende anhydriet-nivelleermassa voor egalisering van 
de ondergrond binnen.

Voordeel 
� Beperking van krimpen bij de uitharding
� Uitstekend geschikt voor gemengde ondergronden
� Universeel bruikbaar
� Naadloze laageigenschappen
� Handmatig- en pompbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak  1 x 25 kg  36 x 25 kg

VLOERTECHNIEK
Ondergrond voorbereiding

Productomschrijving 
A220 is een zelfverlopende nivelleermassa voor egalisering van de 
ondergrond binnen.

Voordeel 
� Naadloze laageigenschappen
� Voor verwarmde oppervlakken
� Bestand tegen stoelwielen volgens NEN EN 12529
� Handmatig- en pompbaar

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak  1 x 25 kg  40 x 25 kg

Verbruik

per mm laagdikte ~ 1,5 kg/m²

Botament A220
Nivelleermassa tot 20 mm CT-C35-F7

BOUW-
PAKKET

TEAM

M
INDER

STOF

M
INDER

STOF

Hightech

SPEED
System

M
INDER

STOF
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A270 is een zelfnivellerende, fijne fijnspachtel met hoog kunststofgehalte 
voor ondergrond egalisering  binnenshuis. Een 270 kan zowel gedeeltelijk 
als volvlakkig worden toegepast.

Voordeel 
� Voor extreem snelle reparaties
� Tot nul verloopbaar
� Voor het egaliseren van tro�elstreken en 

hoogtecompensaties
� Snelle uitharding en klaar voor gebruik
� Voor oppervlakteafwerking

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

5 kg kunststof emmer 1 x 5 kg 54 x 5 kg

Verbruik

per laag: ~ 1,3 kg/m²/mm 

Botament A270 
Afwerking tot 4 mm CT-C25-F10

Productomschrijving 
S920 is een versneller voor de nivelleermassa’s Botament A220 en 
A250.
Het product maakt het sneller plaatsen van textiele en elastische 
bedekkingen, parket en keramische bekledingen mogelijk.

Voordeel 
� Voor het snel hydraulisch a¬inden van 

Botament nivelleermassa‘s A220 en A250
� Plaatsen van textiele bedekkingen na ~ 90 minuten,

elastische bedekkingen na ~ 120 minuten en 
parket na ~ 12 uur mogelijk 
� Universeel substituut voor snelnivelleermassa‘s
� Ideaal voor tijd kritische projecten
� Snelle bouwvooruitgang

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit transparant 500 ml kunststof fles   1 x 500 ml -

20 x 500 ml

Verbruik

500 ml : 25 kg nivelleermassa

Botament S920
Versneller voor nivelleermassa’s

Getest in het systeem met Botament nivelleermassa’s (vloertechniek)

BOUW-
PAKKET

TEAM

VLOERTECHNIEK
Ondergrond voorbereiding

Productomschrijving 
S910 is een hoogwaardige vezel voor het wapenen van 
Botament egalines A220 en A240.
De vezels van Botament S910 verdelen zich optimaal in de 
egaline en beïnvloeden de verwerkingseigenschappen niet.

Voordeel 
� Voor het wapenen en verbeteren van BOTAMENT®

egalines A220 en A240
� Speciaal geschikt voor toepassing op kritische 

ondergronden
� Vermindert de kans op krimpscheuren
� Verbetert de afschuifsterkte en de structuur
� Hoog alkali bestendig

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit transparant 250 g verpakking 40 verpakking per emmer 18 emmers per pallet

Verbruik

250 g: 25 kg nivelleermassa

Botament S910
Versterkingsvezels

BOUW-
PAKKET

TEAM
BOUW-
PAKKET

TEAM

Productomschrijving 
M53 Extra is een vezelversterkte en zelfverlopende vloeregalisatie voor het 
egaliseren van de ondergrond binnen. Door de vezelversterking wordt de 
kans op scheurvorming bij toepassing op kritische ondergronden duidelijk 
verminderd.

Voordeel 
� Voor verwarmde oppervlakken en vloerver-

warmingen, die worden aanbevolen voor een 
dunlagige inbedding
� Geschikt voor kritische ondergronden van hout 

en gemengde ondergronden
� Vermindert scheurvorming
� Handmatig en pompbaar 

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

grijs 25 kg papieren zak 1 x 25 kg 40 x 25 kg

Botament M53 Extra 
Vezelversterkte nivelleermassa tot 40 mm CT-C35-F7

Verbruik

ca. 1,5 kg/m²/mm

OOK VOOR DE 
VLOER-

PROFESSIONAL 
EEN SPECIALIST

Vezel-
versterkte

Hightech

SPEED
System
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VLOERTECHNIEK
Leggen van vloerbedekkingen

Productomschrijving 
K530 is een natbed-dispersie-snellijm met een hoog fixeringsvermogen 
voor verlijming van PVC-designbedekkingen, homogeen en heterogene PVC
bedekkingen (banen en tegels), CV bedekkingen, rubberen bedekkingen 
tot 3,5 mm dikte en textielbedekkingen met PVC rug op zuigende onder-
gronden.

Voordeel 
� Bijzonder geschikt voor PVC designbedekkingen
� Snelle verlijming van PVC- en CV bedekkingen
� Hoog fixeringsvermogen
� Lichte verwerkingseigenschappen
� Oplosmiddelvrij

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

crèmewit 14 kg kunststof blik  1 x 14 kg  33 x 14 kg

Verbruik

lijmkam A 2: ca. 300 g / m²
lijmkam A 3: ca. 330 g / m²

Botament K530
PVC Designbekleding-Lijm

Productomschrijving 
K550 is bruikbaar als nat lijmbed, in hecht- of contactprocedés voor de ver-
lijming van homogene en heterogene PVC bedekkingen in banen en tegels, 
CV bedekkingen, polyolefin bedekkingen in banen en rubberen bedekking-
en tot 2,5 mm dik op zuigende en niet-zuigende ondergronden. 
K550 is ook geschikt als contactlijm op trappen of muren.

Voordeel 
� Door verschillende lijmmethodes divers inzetbaar
� Voor zuigende en niet zuigende ondergronden
� Hoog fixeringsvermogen
� Lichte verwerkingseigenschappen
� Oplosmiddelvrij

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

crèmewit 13 kg kunststof emmer  1 x 13 kg  33 x 13 kg

Verbruik

lijmkam A 2: ca. 280 g / m²
lijmkam A 3: ca. 300 g / m²
lamsvelrol: ca. 200 g / m²

Botament K550
PVC bedekking in nat lijmbed en met hechtlijm

Productomschrijving 
K572 is een emissiearme rollijm voor dimensiestabiele PVC designbedek-
kingen in plank- en tegelformaat bij normale belastingen in woonzones en 
commerciële ruimten.
Met K572 aangebrachte PVC designbedekkingen zijn onmiddellijk na het 
plaatsen van de bedekking belastbaar.

Voordeel 
� Eenvoudig staand uit te rollen
� Snelle arbeidsvoortgang
� Vloerbedekking is direkt belastbaar
� Comfortabele verwerking door lange inlegtijd
� Met optische controle van de rusttijd

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

turqoise 6 kg kunststof blik  1 x 6 kg  60 x 6 kg

14 kg kunststof blik  1 x 14 kg  16 x 14 kg

Verbruik

met een nylonroller: 
ca. 200 g/m2

Botament K572
Rollijm voor PVC designbedekkingen 
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VLOERTECHNIEK
Leggen van vloerbedekkingen

Verlies niet de vloer 
grip op vloer!

Productomschrijving 
T313 is een antislip voor de fixering van op zich zelf liggende textielbedek-
king met bitumen-, PVC- en PUR harde bescherming  op zuigende en niet 
zuigende ondergronden. De textiel vloertegels kunnen ten allen tijde weer 
makkelijk worden verwijderd.
T313 is zeer geschikt voor het gebruik op verhoogde- en holle vloeren.

Voordeel 
� Snelle fixering van textielvloertegels met 

harde bescherming
� Eenvoudig staand uit te rollen
� Eenvoudig op ieder moment te verwisselen
� Zeer productief
� Oplosmiddelvrij

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

wit 10 kg kunststof bus  1 x 10 kg  40 x 10 kg

Verbruik

lamsvelrol: ca. 100 g/m2

Botament T313
Antislip

Productomschrijving 
T350 is een natbed dispersielijm met een bijzonder hoge begin- en eind 
klee³racht voor de verlijming van Tufting bedekkingen met textiel-, latex-
schuim-, en PUR ruggen, geweefde textiel bedekkingen, samengestelde 
bedekkingen met textielruggen, hardnekkige naald bedekkingen, kokos- en 
sisal bedekkingen op zuigende ondergronden.

Voordeel 
� Voor bijna alle textiele vloerbedekkingen
� Bijzonder hoge begin- en eind klee³racht
� Comfortabel werken door lange inlegtijd
� Lichte verwerkkingseigenschappen
� Oplosmiddelvrij

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

crèmewit 14 kg kunststof emmer  1 x 14 kg  33 x 14 kg

Verbruik

lijmkam B 1: ca. 400 g / m²
lijmkam B 2: ca. 550 g / m²

Botament T350 
Universele-Textiel vloerbedekking-lijm

HET STERKE DUO

VOOR ALLE GEVALLEN!
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Productomschrijving 
L610 is een natbed dispersielijm met een hoge begin klee³racht voor de 
verlegging van linoleum (banen en tegels), kurklinoleum en kurkment op 
zuigende ondergronden.

Voordeel 
� Zekere verlijming van linoleum
� Zeer hoge begin klee³racht en eind sterkte
� Lichte verwerkingseigenschappen
� Oplosmiddelvrij
� Voor verwarmde oppervlakken

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

crèmewit 14 kg kunststof emmer  1 x 14 kg  33 x 14 kg

Productomschrijving 
P440 is een oplosmiddel-, silicone- en watervrije, ééncomponentige 
Hybridelijm volgens ISO 17178 voor de verlijming van meerlagig- en 
mozaïekparket volgens NEN EN 13489 op zuigende en niet zuigende 
ondergronden.

Voordeel 
� Voor meerlagig- en mozaïekparket
� Modern lijmsysteem- oplosmiddelvrij
� Lichte verwerkingseigenschappen
� Betere ruimteakoestiek door elastische verlijming
� Vermindert schuifspanningen  tussen parket 

en ondergrond

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

geel-beige 17 kg kunststof emmer  1 x 17 kg  33 x 17 kg

Verbruik

 lijmkam B 1: ca. 400 g /m²
 lijmkam B 2: ca. 500 g /m²
 lijmkam A 3: ca. 600 g /m²

Verbruik

lijmkam B 3: ca. 900   /m²
lijmkam B 11: ca. 1200 g/m²

Botament L610
Lijm voor linoleum

Botament P440
Elastisch meerlagige parketlijm

Productomschrijving 
P450 is een oplosmiddel-, siliconen- en watervrije, ééncomponentige 
hybride lijm volgens ISO 17178 voor het verlijmen van staf-, meerlaags- en 
mozaikparket, hoogkantlamellen, massieve planken, exotische houtsoorten
als houten bestratingen volgens DIN EN 13489 op zuigende en niet zui-
gende ondergronden.

Voordeel 
� Voor nagenoeg alle parketsoorten
� Snelle kracht opbouw
� Zeer smeuïge verwerking
� Betere akoestiek door elastische verlijming
� Vermindert spanningen tussen parket 

en ondergrond

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

geel-beige 17 kg kunststof emmer  1 x 17 kg  33 x 17 kg

Verbruik

lijmkam B 3: 
~ 750 - 900 g / m² 
lijmkam B 11: 
ca. 900 - 1.200 g / m²
lijmkam B 15: 
ca. 1.000 - 1.300 g / m²

Botament P450 
Elastische parketlijm ISOCYANAT

FRE I

VLOERTECHNIEK
Leggen van vloerbedekkingen
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Productomschrijving 
M440 is een multifunctionele, 2 componenten polyurethaan lijm voor 
de verlijming van bijna alle parketsoorten, laminaat, houten bestratingen RE, 
PVC-bedekkingen en rubberplaten op zuigende en niet zuigende 
ondergronden. 
M440 is geschikt voor het gebruik binnen en buiten.

Voordeel 
� Multifunctionele lijm voor parket en 

elastische bedekkingen
� Ideaal voor verlijmen van hardnekkige en gevoelige

bedekkingen
� Voor sterk belaste oppervlakken
� Bijzonder geschikt voor kritische ondergronden
� Hoge vocht- en verweringsbestendigheid

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

beige 14 kg kunststof emmer 1 x 14 kg 24 x 14 kg

Productomschrijving 
M365 is een natbed-dispersielijm met een bijzonder hoge begin en eind 
sterkte voor de verlijming van katoenen bedekkingen met textiel-, latex-
schuim- en PUR-rug, geweefde textielbedekkingen, samengestelde be-
kledingen met een textiel rug, hardnekkige naald bedekkingen, kokos- en 
Sisalbedekkingen, rubberplaten tot 2,5 mm, homogeen en heterogene PVC 
bedekkingen, CV bedekkingen en linoleum voor zuigende ondergronden.

Voordeel 
� Voor bijna alle textiele en elastische bedekkingen
� Bijzonder hoge begin en eind klee³racht
� Comfortabel werken door lange inlegtijd
� Lichte verwerkbaarheid
� Oplosmiddelvrij naar TRGS 610

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

crèmewit 6 kg kunststof emmer  1 x 6 kg  60 x 6 kg

Verbruik

lijmkam A 2: ca. 300 g/m²
lijmkam A 3: ca. 600 g/m²
lijmkam B 3: ~ 800-1100 g/m²
lijmkam B 11: ~ 1000-1300 g/m²

Verbruik

lijmkam A 1: ca. 320 g/m²
lijmkam A 2: ca. 300 g/m²
lijmkam B 1: ca. 400 g/m²
lijmkam B 2: ca. 550 g/m²

Botament M440
2C Polyurethaan lijm

Botament M365 
Multi-lijm

Het flexibele 
bouwpakket systeem

HET BOTAMENT BOUWPAKKET-SYSTEEMHet bouwpakket-systeem van Botament biedt u de mogelijkheid om de werkzaamheden op de bouwplaats snel en flexibel aan te passen aan de situatie.

BOUW-
PAKKET

TEAM
BOUW-
PAKKET

VLOERTECHNIEK
Leggen van vloerbedekkingen
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DIVERSEN

Productomschrijving 
RS Randisolatiestroken worden ingezet voor het verhinderen van akoesti-
sche bruggen en belastingspanningen tussen nivelleermassa’s, dunbed-
systemen en aansluitende, opgaande bouwdelen binnen en buiten.
Deze zijn in het bijzonder geschikt voor renovatieprojecten.
.

Voordeel 
� Eenvoudige en snelle verwerking, ook in hoeken
� Met zel³levende hechtstrip
� Voor een geluidsdempende aansluiting  tussen 

vloer en wand
� Voor het voorkomen van krimpspanningen

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

blauw 5 rollen van 20 m 5 rollen 18 dozen per pallet

hoogte: 5 cm

Productomschrijving 
KL Voor het aanbrengen bij antistatische vloeren. 
� Zelfhechtend

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

 - rol à 16,5 m   1 rol -

12 mm breed

Productomschrijving 
TX verdikkingsmiddel is een thixotropeermiddel voor epoxy harsen. Het 
wordt gebruikt als verdikkingsmiddel bij harsen om de standvastigheid te 
verhogen, zodat deze ook op hellende en verticale vlakken gebruikt kunnen 
worden.

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

 - 1 kg in kunststof emmer  1 x 1 kg -

Verbruik

-

Verbruik

-

Verbruik

-

Botament RS
Randisolatiestroken

Botament KL
Koperen geleideband

Botament TX
Verdikkingsmiddel
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Productomschrijving 
Voegenset voor het voegen en wassen van reactiehars voegen. Voor het 
snel wisselen van de sponzen is het bord uitgevoerd met klittenband.

Voordeel 
� Voegbord
� Sponshouder
� Spoelbak
� Spons

Productomschrijving 
Korrelgrootte:  
0,1 - 0,3 mm 
0,2 - 0,6 mm 
0,5 - 1,2 mm
.

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

 - 25 kg papieren zak  1 x 25 kg  -

Productomschrijving 
� Hoogwaardige mengemmer voor 

het mengen van minerale producten.

Kleur Leveringsvorm Eenheid Pallets

 wit 30 l kunststof emmer 1 x 30 l emmer -

Productomschrijving 
� Hoogwaardige mengemmer voor 

het doseren van minerale producten

Verbruik

-

Verbruik

-

Botament   
Epoxy-Starter Set

Botament  
Kwartszand

Botament  
Mengemmer

Botament  
Doseeremmer

A¬eelding vergelijkbaar



Artikel 1 – Algemeen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
overeenkomsten en leveringen die MC-Bouwchemie in kwaliteit van verko-
per sluit met een wederpartij, nader te noemen „de koper“
1.2 De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel betreffen koopo-
vereenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringsverplichtingen Het is 
koper bekend dat verkoper mogelijk aan de eindgebruiker van het product 
een technisch applicatieadvies heeft gegeven gebaseerd op een visuele 
inspectie In dat geval dient koper zich in hoedanigheid van applicateur te 
vergewissen van de inhoud van het advies en is het haar bekend dat alle in 
voornoemd technisch advies vervatte technische aannamen door haarzelf in 
het werk moeten worden onderzocht Koper heeft ten opzichte van de eind-
gebruiker een resultaatsverbintenis alsmede een eigen onderzoeks- en waar-
schuwingsverplichting Op het moment dat koper de door MC-Bouwchemie 
geleverde bouwstoffen verwerkt heeft zij kennelijk aldus de betreffende 
vloer van de eindgebruiker geaccepteerd

Artikel 2 – Offertes.
Alle offertes worden gestand gedaan gedurende de daarin uitdrukkelijk 
genoemde termijn Is geen termijn genoemd, dan wordt geze geacht niet 
langer te zijn dan zes maanden na de datum van de offerte
Koopovereenkomsten, anders dan middels leveringsbewijs gesloten door 
bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van 
kracht na schriftelijke bevestiging door MC-Bouwchemie Indien binnen tien 
werkdagen na verzenddatum daarop van de wederpartij geen reacties zijn 
binnengekomen, wordt deze geacht daarmee akkoord te zijn gegaan

Artikel 3 – Prijzen.
Alle door MC-Bouwchemie geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW

Artikel 4 – Levering.
De levertijd vangt aan op de dagtekening van onze opdrachtbevestiging c q 
het leveringsbewijs Bij franco-levering reizen de goederen voor rekening en 
risico van MC-Bouwchemie, in alle andere gevallen voor rekening en risico 
van de koper 
Bij levering franco-werk behoeft MC-Bouwchemie de goederen niet ver-
der te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar 
(gemaakt) terrein kan komen Levering geschiedt steeds naast het voertuig, 
terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen Koper 
draagt zorg voor de lossing
Wenst koper levering par vaartuig, dan dient hij dit bij het aangaan van de 
overeenkomst te bedingen
Lossing buiten werktijd kan slechts plaatsvinden na overleg daaromtrent tus-
sen koper MC-Bouwchemie
De levertijd wordt opgeschort door de volgende feiten en omstandigheden
a Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper
b Het niet tijdig geleverd krijgen van materialen en grondstoffen
c In geval van overmacht, waaronder te verstaan werkstaking, staat van 
oorlog en beleg, brand, natuurrampen en daarmee gelijk te stellen calamit-
eiten
MC-Bouwchemie is niet tot -verdere- levering verplicht en heeft het recht 
alle alsnog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen, indien de koper 
niet of niet- behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan zijn betalingsverlichtingen

Artikel 5 – Reclames.
Alle reclames dienen na constatering onverwijld en schriftelijk ter kennis van 
MC-Bouwchemie te worden gebracht, doch in elk geval uiterlijk tien werk-
dagen na de dag van aflevering van de bouwstoffen aan koper Reclames na 
bovengeoemde termijn worden niet in behandeling genomen In ieder geval 
vervalt iedere rechtsvorering na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag 
dat koper bekend was met het gebrek
Reclames na bovengenoemde termijn worden niet in behandeling genomen
Indien reclames door MC-Bouwchemie gegrond worden geacht zal zo spoe-
dig mogelijk herlevering worden bewerkstelligd Koper zal aan een zodanige 
erkenning geen recht op schadevergoeding kunnen ontlenen
Indien bij het aanemen van de goederen od de vrachtbrief of het ontvangst-
bewijs geen op- of aanmerking is geuit met betrekking tot de verpakking 
of de emballage geldt zulks als bewijs dat deze zich bij aflevering van de 
goederen in deugdelijke en goede staat heeft bevonden

Artikel 6 – Betaling.
Koper verplicht zich binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag 
te betalen, tenzij een andere termijn is overeengekomen
Schuldvergelijking is slechts mogelijk voor zover de tegenvordering en diens 
omvang door MC-Bouwchemie is erkend
Bij niet-tijdige betaling is koper een direct opeisbarc en niet voor matiging 
vatbare boete verschuldigd ten belope van 10 % over de hoofdsom
Ingeval de koper op de vervaldag nog niet een betaling heeft verricht voor 
hetgeen hem conform de overeenkomst is geleverd, is MC-Bouwchemie 
bevoegd de nakoming van jegens de koper aangegane leveringsverplichting 
op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor hetgeen nog te leve-
ren is contante – of vooruitbetaling is verkregen, dan wel door koper terzake 
van de taotale levering genoegzame zekerheid is gesteld

Artikel 6 – Betaling.
Gelijke bevoegdheden komen MC-Bouwchemie toe – ook reeds voor de 
vervaldag – jegens de koper, over wiens verminderde kredietwaardigheid 
MC-Bouwchemie na het aangaan der overeenkomst zodanige aanwijzingen 
heeft ontvangen dat MC-Bouwchemie, had zij over die aanwijzingen reeds 

voor de aanvang de overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwij-
ze niet of slechts op voorwaarde van contante – of vooruitbetaling dan wel 
genoegzame zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud.
Alle door MC-Bouwchemie geleverde goederen blijven haar eigendom tot-
dat deze volledig betaald zijn Indien koper zijn verplichtingen betreffende 
de betaling niet of niet-tijdig nakomt, heeft MC-Bouwchemie, zonder enige 
ingebrekestelling, het recht de geleverde goederen, welke nog niet betaald 
zijn, terug te nemen, in welk geval de aan de levering ten grondslag lig-
gende overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, 
onverminderd het recht van MC-Bouwchemie op schadevergoeding Zolang 
de eigendom niet op de koper is overgegaan, is laatstgenoemde niet gerech-
tigd de goederen te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of andernzins 
in de macht van derden te brengen, hoe ook genaamd en in welke vorm ook

Artikel 8 – Verpakking en retourzendingen.
De door MC-Bouwchemie gehanteerde prijzen zijn inclusief de kosten van 
verpakking, voorzover deze de normale Nederlandse bepalingen voor trans-
port over de weg niet overtreffen Alle verpakkingsmaterialen worden, ver-
mits daarmee geen overige bepalingen worden geschonden, eigendom van 
koper, met uitzondering van de zogenaamde “Europallets”
Geleverde en geaccepteerde goederen worden niet retour genomen In 
geval van hoge uitzondering worden retourzendingen slechts dan aanvaard 
als daaromtrent door koper met MC-Bouwchemie bindende afspraken zijn 
gemaakt
Berekening der waarde van een eventuele retourzending vindt plaats op 
basis van de netto-waarde der goederen
Bij terugname van leveringen wordt kwaliteitsverlies en korting in mindering 
gebracht Ten hoogste 80 % van de netto-waarde wordt gecrediteerd In elk 
geval neemt MC-Bouwchemie slechts retourzendingen welke zich in onbe-
rispelijke toestand en in de originele verpakking bevinden, slechts franco in 
ontvangst

Artikel 9 – Aansprakelijkheid.
Voor zover niet anders is overeengekomen, kan de koper MC-Bouwchemie 
niet aansprakelijk stellen voor enige schade van welke aard ook, voortvlo-
eiende uit of samenhangende met het gebruik, of het niet kunnen gebrui-
ken, van de door MC-Bouwchemie geleverde goederen, dan wel vrijwaard hij 
MC-Bouwchemie terzake van alle aanspraken van derden wegens zodanige 
schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan
MC-Bouwchemie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke voort-
vloeit uit zonder haar voorkennis en uitdrukkelijke goedkeuring afwijken 
van de door haar verstrekte werkomschrijving voor het onderhavig project
MC-Bouwchemie behoudt zich het recht voor de samenstelling van haar pro-
ducten aan te passen aan de stand der techniek, dan wel aan nadere eisen 
van overheidswege gesteld
De aansprakelijkheid van MC-Bouwchemie is in alle gevallen beperkt tot de 
netto-factuurwaarde van de geleverde bouwstoffen waaraan door een onaf-
hankelijk keuringsinstituut gebreken zijn geconstateerd
In ieder geval is aansprakelijkheid gelimiteerd tot het netto-factuurbedrag 
van de waarde van all geleverde bouwstoffen op basis van de voor het pro-
ject tussen MC-Bouwchemie en koper gesloten koop-lveringsovereenkomst

Artikel 10 – Garantie. 
Voor de met door MC-Bouwchemie geleverde componenten gerealiseerde 
werken wordt qua functionelle eigenschappen slechts dan ingestaan, wan-
neer deze door MC-Bouwchemie aanvullend en schriftelijk zijn gegarandeerd
MC-Bouwchemie garandeert haar producten voor wat de in de technische 
documentatiebladen omschreven eigenschappen betreft gedurende 6 maan-
den na de datum van levering, mits de werkomschrijving voor het project 
nauwgezet wordt gevolgd, en de verwerking van de producten plaats vindt 
binnen drie maanden na levering
Koper verplicht zich, wil van garantieverplichtingen zijdens MC-Bouwchemie 
sprake kunnen zijn, bij een eerste vermoeden van een gebrek van welke 
aard ook, zich onverwijld met MC-Bouwchemie te verstaan en deze in staat 
te stellen de aard en hoedanigheid van het gebrek of de tekortkoming vast 
te stellen
De omvang van de garantieverplichting voor MC-Bouwchemie betreft de 
herlevering van de betreffende bouwstoffen alsmede de vergoeding van 
arbeid en materiaal benodigd voor herstel Deze vergoeding heeft een limiet 
ten bedrage van de netto-waarde van de geleverde bouwstoffen waarvan 
door een onafhankelijk keuringsinstituut is vastgesteld dat deze gebreken 
vertonen waarvor MC-Bouwchemie aansprakelijk is Uitdrukkelijk vallen in- 
uitbouwkosten niet onder voornoemde vergoeding

Artikel 11 – Toepasselijk Recht.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing

Artikel 12 – Geschillen.
Geschillen worden beslecht door de overheidsrechter ingevolge de wettelijke 
bepalingen
In afwijking van het bovenstaande heeft uitsluitend MC-Bouwchemie, wan-
neer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het recht het geschil 
te onderwerpen aan het oordeel van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, 
die in dat geval het geschil zal beslechten overeenkomstig de statuten van 
de Raad
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Uw leverancier van Botament®

Een onderneming 
van MC-Bouwchemie

WIJ ZIJN NIEUW!

WIJ GAAN ER UIT!

Name Einheit/Farbton
Botament SF300 300 ml Kartusche

Botament CF600 310 ml Kartusche

Naam Eenheid/Kleur

Botament ATE Max Afdichting, geluiddempende- en 
ontkoppelingsplaat 15 m Rollen

Botament Trede manchette     verschillende afmetingen leverbaar
Botament Wand nis     verschillende afmetingen leverbaar

Botament Wand nis     verschillende afmetingen leverbaar

Botament Water LD V Uitloop profiel 1000, 1600 mm

Botament BA-LD-V     verschillende afmetingen leverbaar

Botament PD-I Doucheboard     verschillende afmetingen leverbaar

Botament Banken en ligstoelen     verschillende afmetingen leverbaar
Botament Complete douches     verschillende afmetingen leverbaar

Botament RD Flow Zelfnivellerende reactieafdichting 28,3 kg Verpakking

Botament RD FPD Snelle multifunctionele reactieafdichting 21 kg Verpakking
Botament FB Voegen dichtband 20 m Rollen




