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RD 1 UNIVERSAL  
De eerste reactieve afdichting 
ter wereld van één component
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De absolute marktinnovatie staat in de schijnwerpers! Botament RD 1 Universal is de eerste multifunc-

tionele reactieve afdichting ter wereld die slechts uit één component bestaat. De innovatie zit hem in 

het detail: door de eencomponentenreceptuur komt het omslachtige mengen op de bouwlocatie te 

vervallen. 

Stroom wordt overbodig, enorm veel tijd wordt bespaard en het werk kan meteen beginnen. Botament 

RD 1 Universal biedt volop toepassingsmogelijkheden voor zowel de vakman als de ervaren klusser, van 

de afdichtingen in de kelder en tussenlagen onder dekvloeren tot de fixatie van afdek- en isolatieplaten.

RD 1 Universal van Botament:
De eerste reactieve afdichting ter wereld van één component
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Snelle (door)droging  

binnen 24 uur

Optische controle van de volledige uitdroging

Geen stroom benodigd op de bouwlocatie 

door het wegvallen van het mengen

Geen gevarenetiketten doordat het geen 

cement, oplosmiddelen en bitumen bevat

Eenvoudig deels te gebruiken door 

eencomponentenreceptuur

Volop toepassingsmogelijk-

heden op de bouwlocatie

Alle gebruikelijke verwerkingswijzen mogelijk  

zoals opspuiten, rollen, spatelen en opstrijken
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Een echt buitenkansje voor de vakman: Botament RD 1 Uni-

versal kan vrijwel bij alle soorten afdichtingen en herstelwerk-

zaamheden worden toegepast. Door de snelle (door)droging 

in slechts 24 uur is de universele reactieve afdichting niet al-

leen zeer efficiënt te verwerken, maar zorgt door de speciale 

formule ook voor een betrouwbare (door)droging. Hij is dus 

echt van alle markten thuis. 

Professioneel,  
veelzijdig en echt 
betrouwbaar!

Renovatie

Zowel kleine herstelwerkzaamheden als het grote werk zijn 

vliegensvlug klaar met Botament RD 1 Universal. Op bijvoor-

beeld bitumen ondergronden, bitumencoatings, etc.

Afdichtingen nieuwbouw

Botament RD 1 Universal kan door de enkelvoudige samen-

stelling op vrijwel alle ondergronden bijzonder gemakkelijk 

worden opgespoten, uitgerold, gespateld of opgestreken.  
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Afdichting balkons en terrassen

De reactieve afdichting van Botament RD 1 Universal fungeert 

bij buitentoepassingen als bescherming tegen doorslaand 

vocht en biedt bescherming tegen optrekkend vocht.

Funderings afdichting

Botament RD 1 Universal leent zich door de goede hechting 

uitstekend voor afdichtingen van funderingen en biedt zo een 

betrouwbare bescherming tegen spatwater.

Spuitbaarheid

Door de buitengewoon goede materiaaleigenschappen van de 

reactieve afdichting kan het product verder uitstekend machi-

naal worden aangebracht.

Tuin- en landschapsbouw

Watervoerende voorzieningen in tuin- en landschapsbouw 

worden doeltreffend afgedicht met de oplosmiddel- en bitu-

menvrije reactieve afdichting.
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Waarom het niet zelf doen in plaats van laten doen? Voor de ambitieuze semiprofessional is Bota-

ment RD 1 Universal het ideale afdichtingssysteem. Zowel de kleine klusjes als het grote werk bin-

nenshuis of in de tuin kunnen moeiteloos en naar eigen believen uitgevoerd worden.

1. Herstel van  
 aanhechting schoorstenen

2. Renovatie dakpannen

3. Dakgootreparatie

4. Kleine afdichtingsklussen

5.  Afdichting van watervoerende 
voorzieningen in de tuin

6. Afdichting van waterputten

7. Dakleerreparatie

… en nog veel meer

Vele toepassingen voor 

de Allrounder
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Materiaalbasis Polymeerdispersie, additieven

Kleur groen

Verpakking 2,5 kg
10 kg
30 kg

Bewaaradvies koel, droog en vorstvrij bewaren.  
Minimaal 12 maanden houdbaar  
in een gesloten originele verpak-
king.

Verwerkingstijd > 1,5 uur

Regenvast na ca. 6 uur

Verlijming van drainage-  
en isolatieplaten

na ca. 8 uur

Mechanisch belastbaar na ca. 24 uur

Consistentie spatelbaar, strijkbaar  
en spuitbaar

Verwerkings- en  
ondergrondtemperatuur

+ 5 °C tot + 35 °C

Eigenschappen:

•  Snelle waterafdichting van gebouwen
•  Gebruiksklaar en geen gronderingsmiddel nodig
•  Zeer elastisch en scheuroverbruggend
•  Zonder stroom toepasbaar op de bouwlocatie
•  Hoge UV-, vorst- en verouderingsbestendigheid

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

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

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

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

Bezoek ons!Bezoek ons!


