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Vakman 
gevraagd!! 

Het leggen van tegels in grootkeukens, zwembaden, productieplaatsen en andere speciale 

ruimtes vraagt niet alleen om een hoog niveau van technische vaardigheden maar ook om 

detailkennis van de gestelde eisen en geldende richtlijnen.

Als ervaren partner op het gebied van industriële en utiliteitsbouw zijn wij bij uitdagende bouwpro-

jecten ontwikkelaars, gespecialiseerde handelaren en bouwbedrijven tijdens de ontwerpfase en op 

de bouwlocatie als kundige adviseur van dienst.

Ons effi  ciënt en overzichtelijk productassortiment met een systeem van op elkaar afgestemde 

componenten, biedt onze klanten de grootste betrouwbaarheid bij de uitvoering. Het biedt 

eveneens een optimale fl exibiliteit vanwege de snel en gemakkelijk te verwerken materialen.

Naast de traditionele reactieharsen voor de industriële en utiliteitsbouw, vervaardigen 

we verder een hele reeks alternatieve minerale producten die bij uitstek geschikt 

zijn voor de speciale eisen van dergelijke projecten. In deze brochure staan 

veel gebruikelijke praktijktoepassingen en waardevolle tips.

De in deze productbeschrijving opgenomen informatie is gebaseerd op onze ervaring 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 betreff ende bouwobjecten, toepassingen en de specifi eke plaatselijke omstandigheden te worden afgestemd. Voor een 
optimaal resultaat raden wij altijd aan om op de betreff ende werkplek het product eerst uit te proberen. In ieder geval dienen de algemeen erkende regels van de techniek te worden 
aangehouden.



33

Inhoudsopgave
Tegelwerk in vochtige ruimtes  

Aanleg baden 
� Douches 6

� Zwembaden  7
� Wellness 8

Industrie
� Grootkeukens 9

� Voedingsindustrie  10

� Wasstraten 11

� Uitvoeringsdetails vochtige ruimtes 12 - 17 

Tegelwerk voor zware mechanische belasting

� Werk- en opslagplaatsen 18 

Elektrisch geleidend tegelwerk
� Werkruimtes met 

geleidende voorzieningen  19

� Uitvoeringsdetails geleidend tegelwerk 20  

� Richtlijnen 21 - 22



4

Tegelbekledingen in natte ruimtes

Principieel geldt:
Alle oppervlakken die in meer of mindere mate nat kun-
nen worden, moeten worden afgedicht. De bescherming 
van constructies en onderdelen tegen vochtpenetratie is 
verankerd in alle bouwvoorschriften van de overheid en is 
in de geldende nationale en Europese Afdichtingsnormen 
onder het thema Afdichting gereguleerd.
Voor binnentegelbekledingen die aan water worden 
blootgesteld is DIN 18534 „Afdichting van interieurs“ van 
toepassing, terwijl voor buiten DIN 18531 “Afdichting van 
daken” evenals balkons, loggia‘s en arcades „ maatgevend 
is. 
DIN 18534 maakt onderscheid tussen 4 verschillende 
waterblootstellingsklassen W0-I tot W3-I. Voor de klassen 
voor blootstelling aan water W2-I (hoog) en W3-I (zeer 
hoog) kan afhankelijk van het gebruik van de ruimte, extra 
chemische vervuiling plaatsvinden. Voor alle waterbloot-
stellingsklassen zijn exclusief producten getest die in het 
systeem met abP of ETA zijn toegestaan   voor het maken 
van de afdichting.
Verder bestaat een afdichtingssysteem op vloeibare basis 
altijd uit het afdichtingsmateriaal in combinatie met de 
in het systeem geteste afdichtbanden en toebehoren 
(binnenhoeken, buitenhoeken en afdichtingsmanchetten). 
Bij afdichtingsbanen komen hier nog de systeemcompo-
nenten voor het leggen van de baan en voor de stootver-
binding bij. 
Vloeibare afdichtingen moeten over het algemeen in twee 
lagen worden aangebracht. Voordat de tweede laag wordt 
aangebracht, moet de eerste volledig zijn gedroogd.

De verkregen afdichting moet op elke plaats de voor het 
toegepaste materiaal in droge toestand minimaal vereiste 
laagdikte hebben.

Voordeel membraanafdichtingen
Hier is de vereiste laagdikte al door de bekleding ge-
specificeerd.
Bij waterafdichting is, afhankelijk van de aard van de 
ondergrond, te rekenen met een diktetoeslag van 25%, om 
de minimale droge laagdikte te garanderen.
Het is in ieder geval aan te raden om de uitgevoerde 
afdichtingswerkzaamheden goed te documenteren
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Beschrijvingen en schoonmaaktips zijn te downloaden via www.botament.com.
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Leggen van het tegelwerk met M21 HP. Voegen met Multifuge Diamond MAX

5 6

Aanbrengen van de tweede afdichtingslaag van MD1 Speed

4

Grondering van wand- en vloeroppervlakken met D11 of D1 Speed

1
Aanbrengen van de eerste afdichtingslaag MD1 Speed

2

Aanbrengen van de SB78 systeemdichtband inclusief toebehoor in
de verse eerste afdichtingslaag

3

TEGELBEKLEDINGEN IN NATTE RUIMTES
Badconstructies

Tegels leggen in douches
Laat het water maar stromen!

Juist bij toepassingen in ruimtes waar er 
veel verbindingsdetails en uiteenlopende 
hellingsgraden zijn, worden één-compo-
nenten afdichtingen veelvuldig gebruikt, 
omdat deze uitstekend te verwerken is in 
vooraf geïnstalleerde inbouwonderdelen. 
Of het nu gaat om opstrijken, spatelen of 
machinaal opspuiten, met MD1 Speed 
beschikt u altijd over een betrouwbaar en 
sneldrogend afdichtingsproduct. 
Naast de unieke verwerkingswijze kunnen 
ondergronden al vanaf ongeveer vier uur 
na het aanbrengen van de tweede afdich-
tingslaag worden betegeld.
Bij verbindingsdetails zoals leidingdoor-
voeren, binnen- en buitenhoeken alsook 
vloerafvoeren en goten wordt  SB 78 sys-
teemafdichtband inclusief toebehoren in-
gebed in de eerste afdichtingslaag.

Premium flexibele lijm
BOTAMENTM21 HP of
Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENTM29 HP

Diepgrondering
BOTAMENTD11 of

snelle, multifunctionele hechtgrondering
BOTAMENTD1 Speed

Flexibele afdichting 1K
BOTAMENT MD1 Speed

Multifunctionele reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Systeemcomponenten

1

4

2 + 3

5

6
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Diepgrondering
BOTAMENTD11 of

snelle, multifunctionele hechtgrondering
BOTAMENTD1 Speed

TEGELBEKLEDINGEN IN NATTE RUIMTES
Zwembaden
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Tegels leggen in het zwembad 
Onzichtbaar dicht

Flexibele lijm
BOTAMENT M21 Classic of

Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENTM29 HP

Epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K
BOTAMENT EKF500 of

Multifunctioneel reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX

Speciale afdichting 2K
BOTAMENTM 2 The Blue 1

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Natuursteen-silicone
BOTAMENT S3 Supax

Systeemcomponenten

Leggen van de tegels tegen de wand en op de vloer in combinatie met 
eerder genoemde lijmsoorten

5
Afhankelijk van de blootstelling aan water voegen met bijv. 
BOTAMENT EKF500 epoxyhars voeg- en lijmmortel of met 
Multifuge Diamond MAX

6

Opzetten van de tegellijm BOTAMENT M21 Classic flexibele lijm of 
M29 HP premium flexibele vloerlijm

4

Grondering van wand- en vloeroppervlakken met D11 of D1 s Speed Aanbrengen van de eerste laag BOTAMENT MD2 The Blue 1 en 
aanbrengen van de BOTAMENT SB78 systeemdichtband inclusief 
toebehoren 

1 2

Aanbrengen van de tweede afdichtingslaag van 
BOTAMENT MD2 The Blue 1

3

1

4

5 + 6

2 + 3

Ondergrond voorbereiding door middel 
van hogedrukreiniger of zandstralen!

Met name de combinatie van hydraulische 
waterdruk en voortdurende blootstelling 
aan vocht vergen het uiterste van de sys-
temen.
De richtlijnen schrijven bij afdichtingen 
in zwembaden een systeemafdichting 
voor die bestaat uit een combinatie van 
kunststof en mortels of reactieharsen die 
beschikken over een bouwkundig testcerti-
ficaat voor vochtklasse B. De materiaalspe-
cifieke laagdikte in droge toestand moeten 
in ieder geval nauwgezet worden aange-
houden. De intense blauwe kleur van MD2 
The Blue 1 doet daarbij dienst als optische 
controle voor (door)droging. 
Vanaf ongeveer vier uur na het aanbren-
gen van de tweede afdichtingslaag kan de 
ondergrond worden betegeld. Bovendien 
heeft de tegelzetter ruim de tijd om alles 
te verwerken, waardoor ook grote opper-
vlakken moeiteloos en naadloos kunnen 

worden betegeld. In plaats van het tradi-
tionele verwerken (spaan) kan er voor het 
aanbrengen van de afdichting ook worden 
gekozen voor machinaal verspuiten.
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Beschrijvingen en schoonmaaktips zijn te downloaden via www.botament.com.

Te
ge

lb
ek

le
di

ng
en

 in
 n

at
te

 ru
im

te
s

St
er

k 
m

ec
ha

ni
sc

h 
be

la
st

te
 te

ge
lb

ek
le

di
ng

en
El

ek
tri

sc
h 

ge
le

id
en

de
 te

ge
lb

ek
le

di
ng

en

TEGELBEKLEDINGEN IN NATTE RUIMTES
Wellness

Tegels leggen in stoombaden, sauna‘s en meer
Onder stoom

Epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K
BOTAMENT EKF500 of

Multifunctionele tegellijm
MULTISTONE

Epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K
BOTAMENT EKF500 of

Multifunctioneel reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX

Epoxyhars grondering 2K
BOTAMENTE120

Reactieharsafdichting
BOTAMENTRA170

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Korrelgrootte 0,5 - 1,2 mm
Kwartszand

Systeemcomponenten

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Ontwerp op maat!
Individuele wellnessmeubels zijn  snel te 
ontwerpen  en heel eenvoudig te maken met de 
BP bouwplaat. Ontwerpvoorbeelden vindt u in 
onze bouwplatenbrochure.

Wellness is inmiddels geen vluchtige 
trend gebleken maar een blijvertje. De 
veeleisende bezoeker verwacht tegen-
woordig niet alleen een smetteloze om-
geving en een breed palet aan ontspan-
ningsmogelijkheden, maar ook een luxe 
en moderne omgeving.
Tegelwerk en wellnessmeubels met een 
luxe uitstraling zijn daarom een must 
geworden in deze faciliteiten.
Afgezien van het aanlokkelijke uiterlijk, 
zijn de strengste eisen op het gebied 
van hygiëne een basisvoorwaarde voor 
het succes van een wellnessruimte.

Alle zones die voortdurend met water en 
waterdamp in aanraking komen of waar 
sprake is van een continue vochtige om-
geving, vormen echter een uitstekende
voedingsbodem voor micro-organis-
men en schimmels.
BOTAMENT EF500/EK500 Epoxy-
hars voegen lijmmortel is volgens het 
ZDB-normblad ‘Aanleg van zwemba-
den’ en de merkbladen van de Duitse 
corporatie voor badcultuur KTW-/
KSW-goedgekeurd. Hieronder valt 
ook de W 270-keuring en hiermee 
wordt aangetoond dat de vorming van 
micro-organismen, in tegenstelling tot 
de gebruikelijke epoxyhars voegmortels, 
niet wordt bevorderd.

Leggen van de mozaïektegels met EKF500 epoxyhars
voeg- en lijmmortel 2K of MULTISTONE

5
Het tegelwerk voegen met EKF500 epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K 
of met Multifuge Diamond MAX

6

Instrooien van de tweede afdichtingslaag met kwartszand met een
korrelgrootte van 0,5 - 1,2 mm om aansluitend de tegels te leggen

4

Grondering van de ondergrond met E120 epoxyhars grondering Aanbrengen van de eerste afdichtingslaag van RA170
reactieharsafdichting 2K

1 2

Aanbrengen van de tweede afdichtingslaag van RA170
Reactieharsafdichting 2K

3
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* Neem hierbij onze schoonmaaktips die staan op www.botament.com in acht

INDUSTRIE
Commerciële keukens
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Tegels leggen in grootkeukens 
Aan tafel!

Flexibele lijm
BOTAMENT M21 Classic of

Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENTM29 HP

Reactieharsafdichting 2K
BOTAMENT RA170 of

afdichtings- en ontkoppelingsbaan
BOTAMENTAE

Speciaal voegmortel 2K
BOTAMENT CF200 of

Multifunctioneel reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX

Epoxyhars grondering 2K
BOTAMENT E120

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Systeemcomponenten

1

2

3

4

5 + 6

Om te kunnen voldoen aan alle hygië-
nevoorschriften en om alle soorten van 
kiemen en bacteriën onder controle te 
houden, moeten de oppervlakken in 
grootkeukens regelmatig en zorgvuldig 
volgens voorgeschreven schema’s worden 
schoongemaakt.
Via de zeer chemicaliënbestendige reactie-
harssystemen zoals de afdichting RA170 
en de lijm- en voegmortel EKF500 kun-
nen er tegelconstructies worden gemaakt 
die hiertegen extreem bestand zijn.  Als 
alternatief voor de traditionele reactie-
harsen kan er worden gekozen voor de 
zeer scheurbestendige AE afdichtings- en 
ontkoppelingsbaan die zowel tijd als kosten
bespaart. 
Ook bij het voegen beschikt BOTAMENT 
met de zeer hittebestendige speciale voeg-
mortel CF200* over een minerale oplos-
sing op basis van silicaten.

Behalve dat CF200 niet met water maar 
met een daartoe bijbehorende vloeistof-
component wordt aangelengd, verschilt de 
verwerkingswijze verder niet van de gebrui-
kelijke cementvoegmortels.

Leggen van de tegels in het verse lijmbed

5
Voegen van de tegels met Multifuge Diamond MAX of CF200

6

Grondering van wand- en vloeroppervlakken met E120. Bij grofporige 
ondergronden moet een schraaplaag van E120 (met kwartszand ver-
mengd) worden toegepast

Opzetten van de zeer chemicaliënbestendige afdichting RA170
in twee lagen

1 2

Opzetten van de tegellijm M21 Classic flexibele lijm of M29
HP premium flexibele vloerlijm

4
Bestrooien van de tweede, verse laag RA170 met gedroogd
kwartszand voor het in aansluitend leggen van de tegels

3
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* Neem hierbij onze schoonmaaktips in acht.

Tegels voegen met CF200 speciaal voegmortel

5
Mild uitwassen van het tegelwerk zodat er geen sluierresten 
achterblijven

6

Tegels leggen met M29 HP Premium flexibele vloerlijm of M30 HP S2

4

Grondering van de dekvloer met D11 diepgrondering, of snelle 
multifunctionele hechtgrondering met D1 speed

Verlijmen van SB78 systeemdichtband en binnenhoek met
M21 Classic flexibele lijm of M21 HP Speed premium flexibele snel-
drogende lijm

1 2

Aanbrengen van de AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan in het 
verse lijmbed van M21 Classic flexibele lijm of M21 HP Speed premium 
flexibele sneldrogende lijm

3

Beschrijvingen en schoonmaaktips zijn te downloaden via www.botament.com.
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INDUSTRIE
Levensmiddelenindustrie

Tegels leggen in
voedingsverwerkende bedrijven
Hygiëne voorop

Alle uitrusting en installaties alsook de vloer- 
en wandoppervlakken die in contact komen 
met grondsto°en en levensmiddelen moe-
ten om die reden continu chemisch en ten 
dele ook mechanisch worden gereinigd en 
gedesinfecteerd.
Vanzelfsprekend moeten niet alleen de 
tegels zelf maar ook de voegen gemakke-
lijk te reinigen zijn. Het speciale voegmortel 
CF 200* vormt hierbij de ideale oplossing, 
omdat deze op grond van zijn alkalische 
eigenschappen geen goede voedingsbo-
dem vormt voor micro-organismen, zoals 
schimmelsporen. 
Deze eigenschap helpt verder mee om de 
schoonmaaklast tijdens de normale be-
drijfsvoering binnen de perken te houden. 
Verder is CF200 zeer bestand tegen oxida-
tiemiddelen die desinfectiemiddelen vaak 
bevatten. Naast de hygiënisch onberis-
pelijke omgeving moeten alle levensmid-
delen die licht bederfelijk zijn in koelruimtes 

worden bewaard. Wanneer in deze ruimte 
nieuwe tegels moeten worden gelegd of 
beschadigde tegels moeten worden ver-
vangen, heeft de tegelzetter niet alleen te 
maken met een krap tijdsbestek. Hij heeft 
ook te kampen met afgekoelde oppervlak-
ken en zeer lage temperaturen.

In dit geval is onze snellijm M21 HP Speed  
bijzonder geschikt, omdat de koeling van 
de betro°en ruimte sneller opnieuw kan 
worden geactiveerd.

Afdichtings- en ontkoppelingsbaan
BOTAMENT AE

Systeemcomponenten

1

4

2 + 3

5 + 6

Flexibele lijm
BOTAMENT M21 Classic of

Premium flexibele sneldrogende lijm
BOTAMENT M21 HP Speed

Speciaal voegmortel 2K
BOTAMENT CF200  of

Multifunctioneel reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX

Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENT M29 HP of

Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENT M30 HP S2

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Diepgrondering
BOTAMENTD11 of

Snelle, multifunctionele hechtgrondering
BOTAMENTD1 Speed



11
* Neem hierbij onze schoonmaaktips in acht.

INDUSTRIE
Autowasstraten
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Tegels leggen in wasstraten 
Autowasdag

Mild voor de lak en het metaal, maar be-
hoorlijk agressief voor tegelwerk: waar de 
auto een mooie hoogglans van krijgt, is het 
zeer belastend voor keramische tegels. Het 
vloeroppervlak heeft het met name te ver-
duren. Niet alleen werken alkalische mid-
delen zoals autoshampo hierop in, maar 
ook velgenreinigers met een hoog zuur-
gehalte en daar komt nog de dynamische 
belasting van het autorijden bij. Om deze 
redenen zijn afdichtings- en tegelsystemen
op basis van reactiehars hier onmisbaar. 
Daarom wordt in dit geval voor het af-
dichten van de vloer gebruikgemaakt van 
RA170 en voor het leggen van de tegels 
en aansluitend voegen van Multifuge Di-
amond MAX. De tegels kunnen verlijmd 
worden met minerale lijmen als de M29 HP 
of M30 HP S2. Voor de wandoppervlakken 
die beduidend minder te verduren hebben, 
kan als tijd- en kostenbesparend alternatief 

Afdichting wand:
Afdichtings- en ontkoppelingsbaan

BOTAMENT AE
Afdichting vloer:

Reactieharsafdichting 2K
BOTAMENT RA170

Afdichting wand:
flexibele lijm

BOTAMENTM21 Classic of 
Premium flexibele sneldrogende lijm
BOTAMENT M21 HP Speed

Afdichting vloer:
Premium flexibele vloerlijm

BOTAMENT M29 HP  of
Premium flexibele vloerlijm

BOTAMENT®  M 30 HP S2

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Speciaal voegmortel 2K
BOTAMENT CF200*  of

Multifunctioneel reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX 

voor velgenreinigings toepassingen

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Systeemcomponenten

Wand Vloer

gebruik worden gemaakt van de AE afdich-
tings- en ontkoppelingsbaan.
De wandtegels kunnen aansluitend met de 
minerale lijmen M21 Classic of M21 HP wor-
den verlijmd en met het silicaatvoegmortel 
CF 200* worden gevoegd.

1

1

2

2

3

3

Voegen van de wandtegels met CF200 speciaal voegmortel *

3
Verlijm de vloertegels met M29 HP Premium Flex vloerlijm
of Premium Flex Vloerlijm M30 HP S2 / afvoegen van het vloeropper-
vlak met Multifuge Diamond MAX

3

Instrooien van de tweede, verse laag RA170 met gedroogd kwarts-
zand voor het in aansluitend leggen van de tegels

2

Aanbrengen van de AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan op
de met D11, of D1 Speed voorbehandelde wand

Opzetten van de eerste laag  RA170 reactieharsafdichting op de 
met E120 voorbehandelde vloer en het aanbrengen van de SB78 
systeemdichtband en binnenhoek

1 1

Verlijmen van de wandtegels met M21 HP Speed flexibele sneldro-
gende lijm

2

Diepgrondering
BOTAMENTD11 of

Snelle, multifunctionele hechtgrondering
BOTAMENTD1 Speed
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D1. Zwembadrand (zie detail, pagina 13)

D2. Hoekopstellingen (zie detail, pagina 14)

  2. Voegstrip in betonconstructie

  3. Uitbraken vullen met M200 multimortel

UITVOERINGSDETAILS VOCHTIGE RUIMTES
Zwembaden
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1. Systeemdichtband SB 78 in de systeemafdichting

2. Opvulprofiel achterzijde

3. Natuursteen-silicone S3 Supax

4. Keramische tegels zwembadrand

5. Afsluitprofiel voor het overlooprooster

6. Overlooprooster

7. Capillair brekende voegafdichting van

E120 epoxyhars grondering 2K (1:3 vermengd met kwartszand)

D1 Detail zwembadrand

UITVOERINGSDETAILS VOCHTIGE RUIMTES 
Zwembaden

Flexibele lijm
BOTAMENT M21 Classic 

Bij een hoge belasting met
epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K

BOTAMENT EKF500

Voegen van de keramische tegels met
speciaal voegmortel 2K

BOTAMENT CF200 of
Bij een hoge belasting met 

epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K
BOTAMENT EKF500   of

Multifunctionele reactieharsvoegmortel 
Multifuge® Diamond MAX

Multimortel
BOTAMENTM200

Speciale afdichting 2K
BOTAMENTMD2THE BLUE 1

Natuursteen-silicone
BOTAMENT S3 Supax

Systeemcomponenten
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1. Systeemdichtband SB78 in de systeemafdichting

2. Opvulprofiel achterzijde

3. Natuursteen-silicone S3 Supax

4. Keramische tegels

5. Voegstrip in betonconstructie

6. Oneffenheden vullen met M200 multimortel    

7. Epoxyhars voeg- en lijmmortel 2K EKF500 of 

Multifunctionele reactieharsvoegmortel Multifuge Diamond MAX

D2 Detail hoekopstelling
Er moet op worden gelet dat er uitsluitend geflensde afvoeren, skimmers
of gelijksoortige zwembaddoorvoeren worden ingebouwd.

UITVOERINGSDETAILS VOCHTIGE RUIMTES 
Zwembaden

Speciale afdichting 2K
BOTAMENTMD2THE BLUE 1

Natuursteen-silicone
BOTAMENT S3 Supax

Systeemcomponenten

Flexibele lijm
BOTAMENT M21 Classic of

Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENTM29 HP

Epoxyhars voeg- en lijmmortel
BOTAMENT EKF500 of

Multifunctioneel reactieharsvoegmortel
Multifuge® Diamond MAX

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Diepgrondering
BOTAMENTD11 of

Snelle, multifunctionele hechtgrondering  
BOTAMENTD1 Speed
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1. Elastisch zuurbestendige Sanitair-silicone S5 Supax

2. AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan

3. Geflensde afvoer

4. Epoxyhars grondering E120 1:3 vermengd met kwartszand

5. Flens

6. Systeemdichtband SB78

8. Slipvrije tegels

9. Flexibele lijm M21 Classic of Premium flexibele vloerlijm M29 HP

10. Multifunctioneel reactieharsvoegmortel Multifuge Diamond MAX of speciaal voegmortel 2K CF200

Afvoeren en binnendringing   
Er moet op worden gelet dat er uitsluitend geflensde afvoeren ingebouwd worden. 
De chemische belasting en schoonmaakmiddelen moeten vooraf worden getest.

UITVOERINGSDETAILS VOCHTIGE RUIMTES
Grootkeukens
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1. Geflensde afvoer

2. Opvulprofiel achterzijde

3. Elastisch zuurbestendige Sanitair-silicone S5 Supax

4. Systeemdichtband SB78

D3 Detail afvoer

UITVOERINGSDETAILS VOCHTIGE RUIMTES 
Grootkeukens
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D4 douchedetail

1. Systeemdichtband SB78

2. SB78/ SB100 manchet in de MD1 Speed afdichting

3. Afdichten met MD1 Speed flexibele afdichting voor het

aanbrengen van SB78

4. Natuursteen-silicone S3 Supax

5. Afvoer

Douches    
Er moet op worden gelet dat er uitsluitend geflensde afvoeren worden ingebouwd.

UITVOERINGSDETAILS VOCHTIGE RUIMTES 
Douches

Natuursteen-silicone
BOTAMENT S3 Supax

Systeemcomponenten

Flexibele lijm
BOTAMENT M21 HP of

Premium flexibele vloerlijm
BOTAMENTM29 HP

Systeemdichtband en toebehoren
BOTAMENTSB78

Multimortel
BOTAMENTM200

Flexibele afdichting
BOTAMENTMD1 Speed

Multifunctionele reactieharsvoegmortel 
Multifuge® Diamond MAX
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Voegen van CF200 met een rubberen spaan Sluiervrij uitwassen van de Multifuge Base of CF200

5 6

Inwassen van Multifuge Base met een voegrubber/ voegen 
met CF200

4

Grondering van zuigende ondergronden met D11 of D1 Speed Opzetten van de Premium fl exibele vloerlijm M29 HP of Premium 
fl exibele vloerlijm M30 HP S2

1 2

Leggen van de tegels via een gecombineerde werkwijze

3

Te
ge

lb
ek

le
di

ng
en

 in
 n

at
te

 ru
im

te
s

St
er

k 
m

ec
ha

ni
sc

h 
be

la
st

te
 te

ge
lb

ek
le

di
ng

en
El

ek
tri

sc
h 

ge
le

id
en

de
 te

ge
lb

ek
le

di
ng

en

TEGELWERK VOOR ZWARE MECHANISCHE BELASTING
Werk- en opslagplaatsen

Tegels leggen in werk- en 
opslagplaatsen
Veel bedrijvigheid!

Tegelwerk in werkplaatsen, supermarkten 
en showrooms worden voortdurend aan 
hoge mechanische, en door schoonmaak-
middelen deels ook aan chemische belas-
tingen, blootgesteld. Om die reden is het 
nodig dat dergelijk tegelwerk dat zodanig 
wordt belast zo luchtdicht mogelijk wordt 
gelegd. De hieruit voortvloeiende toepas-
sing van een gecombineerde werkwijze 
wordt bij gebruik van lijmen met een vloei-
bed beduidend doeltre° ender bereikt. De 
premium fl exibele vloerlijm M29 HP bezit 
deze eigenschap zonder dat dit ten koste 
gaat van de stabiliteit. Juist bij het verlijmen 
van vloertegels van groot formaat is dit zeer 
van belang, om het verzakken van de te-
gels tijdens de uithardingsfase van de lijm 
te voorkomen, zodat er geen hoge punten 
ontstaan die na het voegen lelijk afsteken.
Voegmortels worden graag direct smeer-
baar aangebracht om tijd te besparen. 

Dat gaat moeiteloos met Multifuge Base, 
zonder dat er vervolgens sprake is van 
‘opbranden/verdorsten’ op het tegelwerk.  
Verder valt deze voegmortel op doordat hij 
uitstekend afwasbaar is. Voor plaatsen die 

blootgesteld zijn aan agressieve middelen 
of sterke mechanische slijtage, is het aan te 
bevelen om CF200 speciaal voegmortel 2K 
te gebruiken. Deze wordt op de gebruike-
lijke manier gevoegd en ingewassen.

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Systeemcomponenten

1

2

3+4+5

Premium fl exibele vloerlijm
BOTAMENTM29 HP of 

Premium fl exibele vloerlijm
BOTAMENTM30 HP S2

Multifunctionele voegmortel
BOTAMENT CF200  of

Speciaal voegmortel 2K
Multifuge® Base

  Gecombineerde werkwijze
Voor optimale
krachtoverbrenging 
Volgens ZDB-normblad
‘Sterk belastbaar tegelwerk’ dient
een in sterke mate luchtdicht
lijmbed te worden 
nagestreefd.

Diepgrondering
BOTAMENTD11 of

Snelle, multifunctionele hechtgrondering
BOTAMENTD1 Speed
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Geleidende kopertape
BOTAMENTKL

Sterk belastbare tegellijm 2K
BOTAMENTTK150

Zuurbestendig voegmortel 2K
BOTAMENTSF100

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Systeemcomponenten

ELEKTRISCH GELEIDEND TEGELWERK
Werkruimtes met geleidende voorzieningen   
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Tegels leggen in laboratoria, computercentra,
operatiekamers en soortgelijke ruimtes 
Let op electrostatische lading!

In de farmaceutische industrie, het druk-
wezen, de verf- en lakindustrie alsook in 
computerruimtes, operatiekamers, produc-
tielocaties en laboratoria wordt gebruik ge-
maakt van kwetsbare apparatuur die door 
elektrostatische lading verstoord kan raken 
of zelfs kapot kan gaan. Om dit te voorko-
men is het voorgeschreven om in dergelijke 
ruimtes een geleidende vloer te leggen.
Onze speciale lijm- en voegmortels met 
hoge elektrostatische geleiding bieden hier-
toe een betrouwbare bescherming.
De hoogte van de drempelwaarden is af-
hankelijk van de plaatselijke omstandig-
heden. In de regel volstaat een elektrische 
weerstand van 106 Ω. Als er in deze ruimtes 
zeer licht ontvlambare of explosieve sto°en 
aanwezig zijn, kan een lagere weerstand 
vereist zijn.
Verder moeten geleidende lijm- en voeg-
mortels daarnaast vaak ook een hogere 

zuur- en chemicaliënbestendigheid heb-
ben.
Met de TK150 zeer bestendige tegellijm 2K 
en SF100 zuurbestendige voegmortel 2K 
voldoen we aan deze criteria. 

1

2
3

4

5 + 6

Aanbrengen van de opstaande rand met TK150

4

Inwassen van de geleidende voegmortel SF100

5

Uitwassen van de geleidende voegmortel SF100. Hierbij is belangrijk 
dat de voeg op een lijn met het oppervlak komt te liggen

6

Leggen van de geleidende kopertapes op de vloeroppervlakken Opzetten van TK150 met een grote lijmkam

1 2

Leggen van geleidende tegels in het lijmbed van TK150

3

Geleidend zonder
toevoegingen!
Onze zuurbestendige 
producten zijn al af fabriek 
elektrisch geleidend.
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Inwerken van de kopertape

Aansluiten van de kopertapes
- solderen -

1. Elastisch zuurbestendige Sanitair-silicone S5 Supax

2. Opvulprofiel achterzijde

3. Aansluiting aardpotentiaal

4. Koperdraad in het raster van 5 x 5 m

5. Soldeerpunt

6. Soldeerpunt bij het voegprofiel

7. Voegprofiel

8. Geleidende tegellijm TK150

9. Geleidende voegmortel SF 100

10. Elektrisch geleidende keramische tegels

UITVOERINGSDETAILS ELEKTRISCH GELEIDEND TEGELWERK 
Elektrisch geleidende vloeren



Inwerken van de kopertape

Aansluiten van de kopertapes
- solderen -

Geleidende kopertape
BOTAMENTKL

Sterk belastbare tegellijm 2K
BOTAMENTTK150

Zuurbestendig voegmortel 2K
BOTAMENTSF100

Sanitair-silicone
BOTAMENT S5 Supax

Systeemcomponenten

06

04

07

21
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Aan te houden richtlijnen

RICHTLIJNEN
Overzicht

DIN-normen

DIN 4102 Brandbestendigheid van bouwmaterialen en onderdelen

DIN 4103 Niet-dragende interne scheidingswanden

DIN 4109 Geluidsbescherming bij gebouwen

DIN 18157 Uitvoering keramisch tegelwerk bij dunbedtoepassing

DIN 18183 Scheidingswanden en wandbekleding van gipsplaten met metalen onderconstructies

DIN 18195 Afdichtingen bouwconstructies

DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en arcades

DIN 18532 Afdichting van betonnen verkeerszones

DIN 18533 Afdichting van componenten in contact met de grond

DIN 18534 Afdichting van interieurs

DIN 18535 Afdichting van tanks en bassins

DIN 18202 Toleranties in gebouwen

DIN 18352 Werken met tegels en plavuizen

DIN 18354 Werken met gietasfalt

DIN 18515 Gevelbekleding

DIN 18560 Dekvloeren in de bouw

DIN 19643 Behandeling van zwembadwater

DIN-normen

NEN EN 206 Beton

NEN EN 998 Specificaties voor mortels voor metselwerk - stukadoormortels

NEN EN 1264 In de ruimte geïntegreerde verwarmings- en koelsystemen met watercirculatie

NEN EN 12004 Mortels en lijmen voor tegels en plavuizen

NEN EN 13279 Gips en op gips gebaseerde pleistermortel - definities en eisen

NEN EN 13501 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwconstructies

NEN EN 13813 Dekvloermortels en dekvloeren - eigenschappen en eisen
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Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op in de loop der jaren opgebouwde kennis en opgedane ervaring en is naar beste vermogen opgesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De informatie 
moet telkens worden afgestemd op de betre°ende bouwobjecten, toepassingen en de specifieke plaatselijke omstandigheden. Omdat wij onze producten continu door blijven ontwikkelen en er bij het gebruik rekening dient 
te worden gehouden met nieuwe verwerkingstechnieken en apparaten, passen we onze technische documentatie hier voortdurend op aan.
De inhoud van deze brochure heeft betrekking op de stand van de techniek en ontwikkelingen op juli 2016. Let er bij het gebruik van deze documentatie op of de informatie nog actueel is. De meest actuele versie van het 
technische normblad, dat u kunt raadplegen via www.botament.de, is van toepassing. De geldigheid van deze documentatie duurt ten laatste voort tot het verschijnen van een nieuwe editie.

Let op: De opsomming van de na te leven richtlijnen is niet bedoeld als uitputtende lijst.

Richtlijnen en normbladen

ZDB-normblad Buitentrappen

ZDB-normblad Uitzetvoegen

ZDB-normblad Toleranties in gebouwen

ZDB-normblad Aanleg zwembaden

ZDB-normblad Afstemming interface

ZDB-normblad Sterk belaste bedekking

ZDB-normblad Bedekking op gietasfaltdekvloeren

ZDB-normblad Bedekking op cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren

ZDB-normblad Buitenvloeren

ZDB-normblad Systeemafdichtingen

ZDB-Specialistische 
informatie ZDB Afvoeren en goten (AIV)

ZDB-normblad Grootformaten

ZDB-normblad Ontkoppeling/isolatie

ZDB-Specialistische 
informatie ZDB Cementgebonden voegen in tegelwerk

KOK (Coördinatiekring 
baden) Richtlijnen voor de aanleg van baden

AGI-werkblad S10 Bescherming van bouwconstructies met plaveisel tegen 
chemische substanties (zuurbestendige constructie)

AGI-werkblad S30 Elektrisch geleidende vloeren (zuurbestendige constructie)

AGI-werkblad S40 Chemicaliënbestendige vloeren bij de trilmethode (zuurbestendige constructie)

DIN EN ISO-normen

NEN EN ISO 12944 Bekledingsmaterialen - bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
via bekledingssystemen
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