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Wat betekent dit?
Eenvoudig uitgelegd aan de hand van 
een voorbeeld van ons bouwpakket 
systeem: 
Eén enkele grondering en één egaline maken 
een perfecte ondergrond voorbereiding moge-
lijk voor alle bekledingen. Of er nu design-of 
kunststof bekleding, tapijt of parket verlegd 
moet worden: de verwerker heeft steeds het  
juiste product bij de hand. Voor alle toepassing- 
en slechts één standaard egaline. Helemaal 
geniaal wordt het met de drie hulpstoffen 
vezels (kritische ondergronden), versneller 
(als het snel moet) en kwartszand (met 30% 
kwartszand tot 20 mm) of een combinatie van 
deze.
Hierdoor zijn de systeemoplossingen niet al-
leen kwalitatief hoogwaardig maar ook zeker 
en snel.

Bijvoorbeeld de vezels:
Door toevoeging van de vezels kunnen kriti-
sche ondergronden zonder risico van scheur-
vorming worden geëgaliseerd.

Botament Vloertechniek: 
Intelligente producten voor meer flexibiliteit op het project

Ook de versneller doet wat hij belooft: 
Als het snel moet zorgt hij voor de turbo in 
de egaline. Helemaal naar eigen wens kan de 
verwerker de benodigde hulpstoffen toevoe-
gen aan de egaline.

Het resultaat?
5 Pasklare maatwerk oplossingen.
Hiermee is hij voor alle problemen op het 
project perfect voorbereid. Hij kan, wat er 
ook gebeurd, gegarandeerd zijn planning 
aanhouden en de klus klaren. De eenvoudige 
verwerking van de hulpstoffen is hierbij een 
extra voordeel.
Omdat de hulpstoffen zijn aangepast op de 
standaard verpakkingseenheid, hoeft de ver-
werker niet te zoeken naar de juiste mengver-
houding.
Ook voor de aansluitende verlijming speelt 
hij met het Botament systeem altijd op zeker. 
Afhankelijk van het te verleggen materiaal, 
parket,elastische of textiele bekledingen.
Voor de meeste gevallen kiest hij hier 
voor de Multilijm T 350. Inzetbaar voor 
alle bekledingen behalve parket.

De Rollijm K 572, een intelligente PVC 
lijm die uitblinkt door zijn ergonomi-
sche verwerking. Hij wordt eenvoudig 
staand opgebracht, heeft hoge aanvangs-
kleefkrachten bij een comfortabele lange 
open tijd. Alleen hij toont, als genormeerde 
lijm, een hoge aanvangskleefkracht waar je 
met zekerheid op verder kunt bouwen. Als 
gecertificeerde projectlijm is hij overal, waar 
normaal gesproken alleen natbed lijmen kleef-
kracht garanderen, de perfecte partner. Ook 
economisch is hij een echte winnaar: zonder 
vooraf te gronderen en staand opgebracht, 
heeft hij met een inlegtijd van 3 uur en directe 
belastbaarheid pure efficiëntie.

Voor de ondergrondvoorbereiding hebben we 
nog een speciaal produkt:
De Giethars
Door de speciale flankenstabiliteit en de hech-
ting van de giethars is het eenvoudig mogelijk 
om scheuren in de ondergrond te dichten. De 
extra werkzaanheden die normaal moeten 
worden uitgevoerd, uitfrezen en dekvloer 
krammen zetten, komen hiermee te vervallen.
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Opmerking: 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 het betreffende bouwproject, toepassingen en de specifieke plaatselijke omstandigheden te worden afgestemd. Wij waarborgen de 

juistheid van de informatie van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en onze betalingscondities indien aan het bovenstaande is voldaan. Wij zijn alleen gebonden aan aanbevelingen 

van onze medewerkers die niet in overeenstemming zijn met ons leveringsprogramma, indien deze schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval dienen de algemene erkende regels van de 

techniek te worden aangehouden. Uitgave 01/2018 Meer technische gegevens kunt u terugvinden in onze technische gegevensbladen op www.botament.com
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Vloertechniek in de praktijk
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Het opbrengen van de grondering G 140 
gebeurt met een kortharige veloursrol-
ler. G 140 is geschikt als vochtscherm en 
voorkomt de reactie met weekmakers in 
de oude lijmlagen.

Een nieuwe parketvloer is een meer-
waarde voor de woonkamer en straalt 
behaaglijkheid uit. Oude bekledingen 
verwijderen is lastig, duur en tijdro-
vend. Niet water-oplosbare, oude, vast-
zittende lijmresten kunnen normaal 
gesproken zonder problemen over-
werkt worden mits deze gegrondeerd 
worden met Botament G 140. Deze 1K 
PU snelgrondering voorkomt dat er 
ongewenste reacties plaatsvinden door 
weekmakers in de oude lijmresten. De 
systeemoplossing van Botament biedt, 
naast de certificering conform EC 1 R 
Plus en de Blauen Engel, ook een uit-
stekende verwerking.

1 K PU snelgrondering
BOTAMENT® G 140

Vochtscherm

SYSTEEMCOMPONENTEN

Botament® met Blauen Engel en EC1 R Plus certificaat:

Verleggen van parket

Cementaire egaline  
tot 20 mm laagdikte

BOTAMENT® A 220

Elastische parketlijm
BOTAMENT® P 450

Indien nodig de egaline A 220 verdelen 
met een rakel.

Het ontluchten van de egaline met een 
prikroller verbetert de kwaliteit van het 
oppervlak.

Ondanks de smeuige verwerking met de 
lijmkam...

...blijven de lijmrillen goed staan. De open tijd van 30 - 40 minuten maakt 
het mogelijk om voor te lijmen waar-
door een hogere productie kan worden 
gehaald.
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SYSTEEMCOMPONENTEN

5 6
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Gronderen van de ondergrond met 
Botament G 110.

Ondergrond egaliseren met Botament 
A 220 en verdelen met een rakel om 
spaanslagen te voorkomen.

1 2

3

LVT bekledingen (LVT=Luxury Vinyl 

Tiles) in planken en tegelformaten 

zijn bekledingen die een steeds 

grotere markt weten te bereiken. 

Een groot voordeel is de variatie in 

kleuren en patronen.

Ze laten zich zonder al te veel pro-

blemen leggen en reinigen.

Botament heeft hier 2 innovatieve 

legsystemen voor.

Universele grondering
BOTAMENT® G 110

Legsysteem 1: natbed verlijming

Leggen van LVT planken en tegels

Cementaire egaline  
tot 20 mm laagdikte

BOTAMENT® A 220

PVC Design bekleding lijm
BOTAMENT® K 530

Ontluchten van de egaline met een 
prikroller.

Opbrengen van de Botament K 530.

Inleggen van de LVT planken bekleding 
in het nog natte lijmbed.

Aandrukken van de bekleding met 
een rollenwals.
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Botament K 572 is een emissiearme 

rollijm voor LVT bekledingen in 

planken en tegelformaten, die zijn 

naam eer aan doet. Uitgebreide 

praktijktesten en aan de norm 

voldoende testen in het labora-

torium hebben bewezen dat de 

Botament K572 aantoonbare en 

meetbare voordelen heeft ten op-

zichte van de normale verlijming 

tot nog toe.

K572 kan ergonomisch staand 

met een kortharige veloursroller 

opgebracht worden. Deze inno-

vatieve arbeidswijze optimaliseert 

de verlegging en de voortgang in 

de werkzaamheden. Een ander 

voordeel van deze innovatieve rol-

lijm is dat de rug en kniëen van de 

verwerker ontlast worden. 

Met een inlegtijd van meer dan 

2 uur kunnen probleemloos 50 

m2 voorgelijmt worden. Met een 

verbruik van 200 gr/m2 worden 

lijmophopingen onder belasting 

vermeden. Het vooraf gronderen 

van de ondergrond hoeft niet.

Botament K572 voldoet aan alle 

eisen (conform DIN EN 14259) die 

aan het mechanische gedrag van 

lijmen worden gesteld. Zo wordt 

de pelsterkte norm van 1,0 N/mm 

overtroffen met een factor 2,5 en 

de afschuifsterkte norm met 0,5 N/

mm makkelijk gehaald. Ook ligt de 

thermische vervorming, na meer-

dere testgangen in de warmtekast, 

binnen de eis van 0,2 %.

Opbrengen van de Botament K 572 rol-
lijm met een kortharige veloursroller.

Het inleggen van de Design bekleding 
in de ontluchte lijmlaag.

1 2

Na het inleggen wordt de bekleding 
met een rollenwals aangerold.
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Legsysteem 2: De verlijming met Botament® K 572 

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan!?
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Bouwpakket systeem van Botament®
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Het bouwpakket systeem van Bota-

ment zorgt voor een slimme Tuning 

van de materialen en maakt de ver-

werker flexibeler op de bouwplaats.

Wat betekent dit in de praktijk?

Vaak hoort een verwerker pas op de 

bouwplaats dat een ruimte ́ s avonds 

al klaar moet zijn.

Met Botament hoeft hij geen speci-

ale snelle egaline te regelen. Indien 

gewenst kan hij de versneller S 920 

aan het aanmaakwater toevoegen 

en maakt dan als normaal zijn ega-

line A 220 aan. 

Met als resultaat dat hij nu een 

snelle egaline heeft.

Het bouwpakket systeem van Bo-

tament kan nog meer. Hebben we 

te maken met een kritische onder-

grond dan kan de verwerker extra 

S 910 vezels toevoegen aan de ega-

line. Het resultaat is dan een vezel 

versterkte egaline. Ongeacht welk 

systeem gekozen wordt, het resul-

taat is nog steeds volgens EC 1Plus 

en Blauer Engel gecertificeerd.

Natuurlijk is elke toevoeging apart 

te kiezen, alleen de A 220, met 

versneller S 920 of alleen met S910 

vezels....de verwerker kan ter plaatse 

bepalen wat nodig is.

Samen met de universele grondering 

G 110 die voor zuigende en zwak 

zuigende ondergronden geschikt is, 

kan de vloerenspecialist niets meer 

ophouden.

In nieuw recordtempo.

De Botament Eerste Hulp

Het flexibele bouwpakket systeem

HET BOTAMENT  

BOUWPAKKET SYSTEEM

Het bouwpakket systeem van Botament helpt u ter 

plaatse op het project om u snel en flexibel aan te 

passen aan de omstandigheden.

VOOR PARKET, TEXTIEL EN 

KUNSTSTOF BEKLEDINGEN
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A 220 aan het aanmaakwater toe-
voegen en de egaline klontervrij op 
mengen. Alle cementaire Botament 
egalines zijn stofgereduceert

Het op de juiste hoeveelheid afmeten van het aanmaakwater

1

De precies op één zak afgepaste ver- 
sneller S 920 aan het aanmaakwater 
toevoegen

3

Het wordt een High Speed product 

deze egaline na toevoegen van de 

S 920 die een snelle hydraulische 

afbinding bewerkstelligt. Al na 

één uur kan er tapijt op verlegd 

worden, PVC bekleding al na 90 

minuten.

De verwerking is heel eenvoudig:

de versneller wordt aan het aan-

maakwater toegevoegd, waardoor 

zowel de verwerking van de ega-

line als ook de mengverhouding 

niet verandert. Het systeem is na-

tuurlijk ook in deze combinatie EC 

1 Plus gecertificeerd.

Versneller voor cementaire egalines
BOTAMENT® S 920

SYSTEEMCOMPONENTEN

Versneller Botament® S 920

Als het snel moet...

Cementaire egaline  
tot 20 mm laagdikte

BOTAMENT® A 220

2
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Door de steeds groter wordende 

markt voor renovatievloeren moet 

de verwerker een systeem heb-

ben dat alle risico‘s minimaliseert 

en zekeheid biedt. Of het nu gaat 

om bestaande ondergronden met 

lijmresten, egaline resten of ge- 

mengde ondergronden. Ook  

spaanplaat en houten vloeren,  

maar ook gietasfaltvloeren 

mogen de verwerker niet voor 

uitdagingen brengen. Botament 

wapeningsvezels S 910 inzetten 

betekent zekerheid waarborgen.

SYSTEEMCOMPONENTEN

Wapeningsvezels Botament®  S 910

Geschikt voor kritische ondergronden

Wapeningsvezels
BOTAMENT® S 910

Cementaire egaline  
tot 20 mm laagdikte

BOTAMENT® A 220

VOOR PARKET, TEXTIEL EN 

KUNSTSTOF BEKLEDINGEN

De reeds aangemaakte egaline A 220 
één zakje vezels toevoegen. Inhoud 
van de zakjes zijn precies op 25 kg 
egaline afgemeten (1%)

6

4

1 2

3

5

Egaline net zo lang mengen tot de 
vezels gelijkmatig verdeeld zijn

Het vloeivermogen als ook de con-
sistentie van de egaline blijven na-
genoeg gelijk

Door de toevoeging van de vezels 
wordt de egaline A 220 met een spaan 
verdeeld

Het ontluchten van de aangebrachte 
egaline verbetert het oppervlak aan-
zienlijk

De egalines hebben een superglad op-
pervlak; schuren voor verdere bewer-
king is meestal niet nodig
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GOEDE REDENEN 
   VOOR BOTAMENT® R 70 

Het vullen van voegen is contractu-

eel gezien een speciaal oplossing. 

De schijnvoegen worden, wanneer 

de dekvloer eenmaal begaanbaar 

is, met een reactiehars constructief 

gedicht. 

Bij het dichten van smalle scheuren 

wordt vooraf de bovenzijde van de 

scheur verwijd.

Aansluitend wordt het stof met 

perslucht uit de scheur geblazen en 

losse delen verwijdert. 

Onze R 70 giethars is door zijn goed 

indringend vermogen bijzonder ge-

schikt om scheuren te dichten. De 

nog verse reactiehars moet met 

kwartszand afgestrooid worden 

om een goede hechting tussen de 

ondergrond en de navolgende lijm-

laag te krijgen. 

R 70 is een oplosmiddelvrije, emis-

siearme, 2 componenten giethars 

om scheuren constructief te repa-

reren en nagellatten en metalen 

profielen te verlijmen. 

Kleinere hoeveelheden kunnen 

makkelijk in de meegeleverde lege 

kokers aangemaakt worden. 

De giettuiten kunnen afhan-

kelijk van de scheurbreedte af-

gesneden worden. Door de hoge 

sterkte wordt het gebruik van dek-

vloerklemmen overbodig.

Verharsen van scheuren 

Verlijmen in plaats van verankeren

• Constructief verharsen van scheuren  

 in dekvloeren en verlijmen van metalen profielen

• Zeer hoge sterktes

• Dekvloerklemmen zijn niet nodig

• Snel verhardend

• Zeer emissiearm

• Geurneutraal

• Mengen van deelhoeveelheden is mogelijk
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Deelhoeveelheden BOTAMENT® R 70 
kunnen in de meegeleverde lege ver-
pakkingen gemengd worden. 

Kleine scheuren moeten vóór het vullen 
groter gemaakt worden

Indien nodig de scheuren met olievrije 
en droge perslucht uitblazen of met een 
industriële stofzuiger reinigen

De fles ~ 20 seconden lang krachtig 
schudden (tot een uniforme kleur ont-
staat)

Na het volledig vullen van de scheur het 
overtollige materiaal weghalen met een 
spatel

Afstrooien met kwartszand

 

De 2 componenten van de R 70 goed 
mengen

De vers aangemaakte giethars langs de 
zijkanten van de scheur inbrengen

Scheur vervolgens volledig dichten

4

1 2 3

5 6

7 8 9

Botament® R 70...

...in de praktijk

• Geurneutraal

• Mengen van deelhoeveelheden is mogelijk

• Dekvloerklemmen zijn niet nodig

• Niet schadelijk voor de isolatie 
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BOTAMENT® A 220
Nivelleermassa tot 20 mm CT-C35-F7

PRODUCTOMSCHRIJVING

R 70 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 VERBRUIK

beige verpakking van 2.4 l (karton) 1 x 2.4 l  afhankelijk van het gebruik

component A 4 x 200 ml 

component B 4 x 400 ml 

+ 2 lege recipiënten  

Productoverzicht

BOTAMENT® R 70
Giethars 2C

BOTAMENT® G 110
Universele grondlaag

PRODUCTOMSCHRIJVING

G 110 is een hooggeconcentreerde dispersie grondering 

voor zuigende en zwak zuigende ondergronden vooraf-

gaand 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 VERBRUIK

turquoise 10 kg PE-blik 1 x 10 kg 40 x 10 kg 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 ®

Hightech

SPEED
System

PRODUCTOMSCHRIJVING

A 220 is een zelfverlopende nivelleermassa voor egali-

sering van de ondergrond binnen.

VOORDEEL

• Naadloze laageigenschappen

• Voor verwarmde oppervlakken

• Bestand tegen stoelwielen volgens NEN EN 12529

• Plamuur- en pompbaar

KLEUR LEVERINGSVORM EENHEID PALLETS VERBRUIK

grijs zak van 25 kg  1 x 25 kg  40 x 25 kg  per mm laagdikte ~ 1,5 kg/ m²
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BOTAMENT® S 910
Versterkingsvezels

PRODUCTOMSCHRIJVING

S 910 is een hoogwaardige vezel voor het wapenen van 

BOTAMENT® egalines A 220 en A 240.

De vezels van BOTAMENT® S 910 verdelen zich opti-

maal in de egaline en beïnvloeden de verwerkingsei-

genschappen niet.

VOORDEEL

• Voor het wapenen en verbeteren van BOTAMENT®

 egalines A 220 en A 240

• 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 VERBRUIK

wit transparant 250 g verpakking  1 x 250 g 18 emmers per pallet 250 g: 25 kg nivelleermassa 

BOTAMENT® S 920
Versnelling voor nivelleermassa’s

PRODUCTOMSCHRIJVING

S 920 is een versneller voor de nivelleermassa’s BOTA-

MENT® A 220 en A 250.

Het product maakt het sneller plaatsen van textiele en 

elastische bedekkingen, parket en keramische bekle- 

dingen mogelijk.

VOORDEEL

• Voor het snel hydraulisch afbinden van BOTAMENT® 

 nivelleermassa‘s A 220 en A 250

• 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

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

KLEUR LEVERINGSVORM EENHEID PALLETS VERBRUIK

wit transparant 500 ml fles   1 x 500 ml - 500 ml : 25 kg nivelleermassa

20 x 500 ml

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

BOTAMENT® K 572
Rollijm voor PVC designbedekkingen 

PRODUCTOMSCHRIJVING

K 572 is een emissiearme rollijm voor dimensiestabiele 

PVC designbedekkingen in plank- en tegelformaat bij 

normale belastingen in woonzones en commerciële 

ruimten.

Met K 572 aangebrachte PVC designbedekkingen zijn 

onmiddellijk na het plaatsen van de bedekking belast-

baar.

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 VERBRUIK

turquoise 6 kg PE-blik  1 x 6 kg  60 x 6 kg met een nylonroller: ca. 200 g/m2

14 kg PE-blik  1 x 14 kg  24 x 14 kg
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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!

Uw leverancier van BOTAMENT®


