
Bouwstoffen voor 
professionals

De betrouwbare afdichting  
voor houtskeletbouw woningen
Met PB Portaaldichtband & RD 2 The Green 1     



Als buiten afdichting in de houtskeletbouw is de combinatie van
RD 2 met de PB Portaaldichtband de perfecte oplossing.
Met een sd-waarde van ongeveer 2 m is de gehele afdichting zeer open 
voor de doorvoering van waterdamp. De vorming van condenswater kan
kan hierdoor worden voorkomen.
Bovendien is het onderste deel van de constructie een kritisch gebied. 
Hierbij is het van belang dat dit deel een hoog drogingspotentieel heeft.

Dicht tegen water -  
Open voor waterdamp!

Diffusieopen  
Systeem!
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Eenvoudige aansluiting van raam- en deurkozijnen 

met de afdichting van de constructie.

Voor een betrouwbare afdichting bij de overgang van

houtenconstructies op betonnen funderingsplaten.

Uitstekende verwerkingseigenschappen zorgen voor 

een eenvoudige afdichting. De uitstekende hechting 

op bijna alle ondergronden, resulteert in veelzijdige 

toepassingsmogelijkheden in nieuwbouw en renovatie.

BOTAMENT® RD 2 The Green 1 
Multifunctionele Reactieafdichting 2C 

BOTAMENT® PB portaaldichtband  
Betrouwbare oplossingen - zelfs voor ingewikkelde details!

HET PERFECTE TEAM: RD 2 THE GREEN 1 & PB PORTAALDICHTBAND

ONVERSLAANBARE 
COMBINATIE.
De bouw van gebouwen met draagconstructies van hout geniet een steeds 
grotere populariteit. De funderingsafdichting moet hierbij niet
alleen beschermen tegen vocht van buitenaf, maar dient ook waterdamp  
van binnen naar buiten te diffuseren.

Hier is Botament® RD 2 The Green 1 de perfecte oplossing!

Nieuwbouw 
en Renovatie 

Houtskelet-
bouw

Ramen 
en deuren

 

PB Portaaldichtband! 
Onverslaanbare 
combinatie met 
RD 2 The Green 1
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Houtenwand

Droogbouw

Wandafwerking

Schaal 1:5

Gevelisolatie systeem

Gevelisolatie systeem

Buitenrandisolatie

BOTAMENT Portaaldichtband PB

Minerale stukafdichting
BOTAMENT RD2

Vloerplaat

BOTAMENT AE-Baan

BOTAMENT RD1/RD2

Scheidingslaag

Draagconstructie in houtskeletbouw
Houtskeletbouw met gevelisolatiesysteem, gebouw niet onderkelderd

Link naar Youtube!! 
https://botament.com/mediathek/baustofftechnik.html
Zeker afdichten met BOTAMENT PB Portaaldichtband
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Detailoplossing: Ramen en deuren
Aansluiting van gelijkvloerse raam- en deurkozijnen met de afdichting van het gebouw  

De afdichting van gelijkvloerse kozijnen  is 

vooral in de houtskeletbouw een uitdaging 

voor de uitvoerende vakman. Zoals ook bij de 

funderingsafdichting moeten de in - en  

uitwendige hoeken en aansluitingen  

beschermd worden tegen indringend vocht. 

Tegelijkertijd moet de afdichting de werking 

van verschillende type materialen en  

bewegingsvoegen kunnen overbruggen. 

Bovendien moeten de toegepaste materialen 

dampdiffusie open zijn om het drogen van 

ongewenst vocht in de constructie mogelijk 

te maken.

8.

De af te dichten oppervlakken voorzien van een schraaplaag van RD 1 of
RD 2.

Als de inbouwsituatie slechts weinig ruimte biedt, kan BD Butyldichtband 
worden gebruikt worden voor het afdichten van de aansluiting tot 15 cm 
boven het maaiveld. Het BD Butyldichtband volledig overwerken met 
RD 2.

Om de verwerking eenvoudiger te maken kan het PB Portaaldichtband met 
tape aan het raam/kozijn geplakt worden.

Plaats het PB Portaaldichtband ‚vouwvrij‘ in de nog verse afdichting RD 2.
Ter plaatse van voegen, waar grotere bewegingen te verwachten zijn, 
het PB portaaldichtingband spanningsvrij en zo ‚lusvormig‘ mogelijk 
aanbrengen.

Bij haakse hoeken het PB Portaaldichtband en de bijbehorende  
systeemcomponenten, zoals inwendige en uitwendige hoeken,  
vooraf plaatsing opmaat maken.

De op maat gemaakte systeemcomponenten volledig ‚vouwvrij‘ in de  
RD 2 plaatsen.

Om te voorkomen dat vocht achter het PB Portaaldichtband loopt, moeten 
in ieder geval de uiteinden van het PB Portaaldichtband worden overwerkt 
met RD 2.

Bevestig het PB Portaaldichtband op het kozijn met behulp van de 
zelfklevende strook.

De ondergrond, waarop de het PB Portaaldichtband geplaatst moet  
worden, over het gehele oppervlak met RD 2 inzetten. Dit kan  
uitgevoerd worden door middel van een blokkwast of met een lijmkam 
(spaanvertanding).

1.

4.

9.

2.

5.

3.

6.

7.
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Detailoplossing: Funderingsaansluiting
Afdichting funderingsbereik; montage op de bouwplaats

De bouw van gebouwen met  
draagconstructies van hout geniet een 
steeds grotere populariteit. De  
funderingsafdichting moet hierbij niet
alleen beschermen tegen vocht van 
buitenaf, maar dient ook waterdamp 
van binnen naar buiten te diffuseren.
Hier biedt Botament® RD 2 The Green 1 
de perfecte oplossing!
In combinatie met het PB Portaaldicht-
band kan de voeg tussen de vloerplaat 
en de houtconstructie uitstekend en 
betrouwbaar worden overbrugd.

De afdichting moet de voeg tussen de betonplaat en de houten constructie  
permanent overbruggen.

Trek aan de achterzijde van de PB Portaaldichtband het beschermingsfolie 
van de zelfklevende strook af.

Betonoppervlakken bevochtigen. Schraaplaag aanbrengen op de  
betonnen en houten oppervlakken. Verwijder overtollig materiaal.

Einden en overgangen van het PB Portaaldichtband met RD 2 overwerken.

Bevestig het PB Portaaldichtband 15 cm boven het maaiveld.

Op de gedroogde schraaplaag met een lijmkam (spaanvertanding) de RD 2 
volledig over het gehele oppervlak inzetten.

PB Portaaldichtband naar boven klappen en met tape bevestigen aan de 
bovenliggende contructie.

Het PB Portaaldichtband ‚vouwvrij‘ aandrukken.

8.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

Rekenvoorbeeld
Huis met een vloeroppervlak

 10 m x 10 m

BOTAMENT® RD 2
2 x 20 kg of 5 x 8 kg
+ 2 rollen
PB Portaaldichtband
á 20 m
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Detailoplossing: Funderingsaansluiting
Afdichting funderingsbereik; gedeeltelijke prefababricage in de werkplaats.

Een gedeeltelijke prefabricage van de 
funderingsafdichting in de werkplaats 
biedt vele voordelen ten opzichte 
van een traditionele montage op de 
bouwplaats. Enerzijds kan de afdich-
ting onder constante klimatologische 
omstandigheden en beschermd tegen 
wind, regen en hoge of lage tempe-
raturen worden uitgevoerd. Aan de 
andere kant kan ook de volgende  
arbeidsgang zoals het bevestigen van
de koudebrugonderbreking al in de 
werkplaats netjes worden uitgevoerd.

Afdichtingshoogte bepalen en markeren. PB-portaaldichtband met de zelfklevende strook op het wandelement 
bevestigen.

PB Portaaldichtband „vouwvrij‘ in de verse afdichting RD 2 drukken.

Het overstekende PB portaaldichtband, na montage van het wandelement 
op de bouwplaats, bevestigen op kopzijde van de betonnen vloerplaat.
Na het aanbrengen van een schraaplaag de ondergrond volledig inzetten 
met RD 2.

PB Portaaldichtband omslaan en met een tape aan bovenliggende 
constructie bevestigen. Vervolgens een schraaplaag van RD 2 aanbrengen.

De op maat gesneden isolatieplaat met RD 2 verlijmen. Hierbij wordt de 
gecombineerde verlegmethode (buttering-floating) toegepast.

In de verse afdichting RD 2 wordt PB portaaldichtband ‚vouwvrij‘ 
ingewerkt. De einden en overlappingen met RD 2 overwerken.

Op de gedroogde schraaplaag de RD 2 met een lijmkam (spaanvertanding)
over het gehele oppervlak aanbrengen.

Het eindprofiel verwerken in de verse afdichting RD 2.

8.

1.

4.

9.

2.

5.

3.

6.

7.
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Voorbereid met geïntegreerd
afschot, kan direct worden 
betegeld

Maatvast

Laag gewicht,  
eenvoudig gebruik

Snelle en 
eenvoudige inbouw

Hoge 
schimmelwerend

Eenvoudig aan te  
passen op locatie.

Bijzonder stabiel  
en belastbaar
oppervlak

Waterdicht

Verkrijgbaar in  
diverse afmetingen

Barrièrevrij 
doucheboard

Rolstoelvriendelijk

Puntuitloop Drainuitloop

Waterdichte laag

Glaszijde-
weefsel

XPS-schuim

Cementgebonden
laag

Botament® DB Doucheboards met hun geprefabriceerde afschot is de ideale
basis voor uw barrièrevrije douchevloer. Hierbij kunt u het aantrekkelijk ontwerp combineren
met de uitgebreide functionaliteit en de individueel aanpasbare montage.

technisch
superieure
coating

Voordelen in één oogopslag:

Botament® DB Doucheboard
Aantrekkelijk ontwerp, uitgebreide functionaliteit en
individueel aanpasbare montage!

 Oppervlakteafwerking van Botament® DB Doucheboard

 � Bij Barrièrevrije douchesystemen zijn functionaliteit en betrouwbaarheid van doorslaggevend belang.

 � Botament® Doucheboards zijn speciaal ontworpen voor natte en vochtige ruimtes die intensief gebruikt worden. 

 Ze behoren tot de betrouwbaarste en meest innovatieve producten op de markt.

 � De geavanceerde oppervlakteafwerking is de basis voor praktische en betrouwbare systemen voor natte ruimten. 

 Het is de oppervlakteafwerking die voor deze superioriteit zorgt.
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Detailoplossing: Installatie LD Doucheboard
In combinatie met TE Plus-geluidsreducerende ontkoppelingsmat

Barrièrevrije inloopdouches 
kunnen uitermate goed in de  
houtskeletbouw worden toegepast.
Door de goede geluidsoverdracht 
van de houten constructie is een  
geluidsreductie wenselijk.
Een bijzonder eenvoudige oplossing
biedt het Doucheboard LD in  
combinatie met de geluidsreduce-
rende ontkoppelingsmat TE Plus.

Voor aanvang van de installatie, de hoogte van de afvoer en de afgewerkte
vloerconstructie inmeten.

Op de houten ondergond de TE Plus-geluidsreducerende ontkoppelings-
mat plaatsen. Deze moet ook onder de installatiebuizen worden geplaatst.

Op PE-folie de M 54 FM-snelle dekvloermortel horizontaal op de 
gewenste hoogte aanbrengen

Snijd alle lagen van de toegepaste componenten gelijk met de doucheplaat 
af om een latere vloeropbouw. mogelijk te maken.

Op de geluidsreducerende ontkoppelingsmat TE Plus de warmte-isolatie 
installeren. 
Om geluidsbruggen te voorkomen dient bij de aansluiting vloer-wand een 
randisolatiestrook (Botament RS) te worden bevestigd . 

Breng M 21 Classic tegellijm aan op de achterzijde van de 
LD-Doucheboard.

Vloeropbouw met optimale geluidsisolatie en maximaal comfort
voor een barrièrevrije inloopdouche.

Plaats de randisolatie op de warmteisolatie en tegen de wand.

LD-Doucheboard met drainafvoer, geprefabriceerd afschot en vanuit
de fabriek gecreëerde waterdichting in de verse dekvloer aanbrengen.

8.

1.

4.

9.

2.

5.

3.

6.

7.
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Productomschrijving 

RD 2 The Green 1 is een snel afdichtende, bitumenvrije compound-

dichting voor het afdichten van onderdelen die met de grond in 

contact komen bij een nieuwbouw of bij de sanering van oude af-

dichtingen. RD 2 The Green 1 beschikt over de Europese technische 

goedkeuring (ETA-18/0326) als flexibele polymeer gemodificeerde 

dikke coating (FPD).

Voordeel 

 � Snelle bouwwerkafdichting

 � Geen grondlaag vereist

 � Zeer flexibel en scheurbestendig

 � Ook bij negatieve waterdruk (bouwfase)

 � Zeer goede UV-, vorst en verouderingsbestendigheid

BOTAMENT® RD 2 The Green 1
Reactieve afdichting

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

Productomschrijving 

M 36 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  

BOTAMENT® M 36 Speed
Multifunctionele snelcementmortel   Botament ®

Hightech

SPEED
System

Productomschrijving 

BD Butyldichtband voor de afdichting en bevestiging van metalen 

en niet-metalen bouwmaterialen.

Voordeel 

 � Flexibel

 � Zeer scheurbestendig

 � Zelfhechtend

 � Zelflassend

 � Hoge hechting

BOTAMENT® BD
Butyldichtband

Productomschrijving 

PB Portaalband is een kruiselastisch, tweezijdig van speciaal  

vliesweefsel voorzien dichtband met zelfklevende strook als  

systeemoplossing met RD 2 The Green 1 snelle reactieafdichting.  

PB Portaalband is voor toepassing binnen en buiten geschikt.

Voordeel 

 � Zeer elastisch Voordeel 

 � Zeer elastisch

 � Eenvoudige montage door zelfklevende strook

 � Zeer scheurbestendig

 � Snelle en eenvoudige verwerking

 � Zeer goed bestand tegen veroudering

BOTAMENT® PB
Portaalband

Productomschrijving 

SB 78 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 RD 2 The Green 1. 

BOTAMENT SB 78 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

BOTAMENT® SB 78
Systeemdichtband

HE

T G
ROENE ORIGINEEL

HET GROENE
HET GROENE

ORIGINEEL
ORIGINEEL
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Productomschrijving 

M 54 FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op ce-

mentbasis 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

Productomschrijving

BP Bouwplaat is een waterdichte, multifunctionele plaat uit geëx-

trudeerd, waterdicht polystyreenschuim als ondergrond voor tegels, 

stucwerk of andere bekledingen. Gering gewicht, goede warmte-

isolatie en een hoogwaardige afwerklaag op cementbasis.

.

Voordeel 

 � Eenvoudige en praktische verwerking

 � Extra warmte-isolatie

 � Stabiel en drukvast

 � Gering gewicht

 � Waterdicht conform ETAG 022

Productomschrijving

P 450 is een oplosmiddel-, siliconen- en watervrije, ééncompo-

nentige hybride lijm volgens ISO 17178 voor het verlijmen van staf-, 

meerlaags- en mozaïek parket, hoogkantlamellen, massieve planken, 

exotische houtsoorten als houten bestratingen volgens DIN EN 

13489 op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Voordeel

 � Voor nagenoeg alle parketsoorten

 � Snelle kracht opbouw

 � Zeer smeuïge verwerking

 � Betere akoestiek door elastische verlijming

 � Vermindert spanningen tussen parket  

 en ondergrond

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

Productomschrijving

G 140 is een één-componenten polyurethaan primer voor vele 

toepassingen. De primer beschermt tegen vocht achterlangs bij dek-

vloeren 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 tegels 

 � Op calciumsulfaat dekvloeren 

BOTAMENT® M 54 FM
Gebruiksklare mortel snelle dekvloer

BOTAMENT® BP
Bouwplaat

BOTAMENT® P 450
Elastische Parketlijm

BOTAMENT® LD
Doucheboard Drainuitloop

BOTAMENT® G 140
1K PU snelgrondering

 ISOCYANAT
FRE I
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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 betreffende bouwobjecten, toepassingen en 
de specifieke plaatselijke omstandigheden te worden afgestemd. Wij waarborgen de juistheid van de informatie van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden en onze betaalcondities indien aan het bovenstaande is voldaan. Wij zijn alleen gebonden aan aanbevelingen van 
onze medewerkers die niet in overeenstemming zijn met het leveringsprogramma, indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Voor een optimaal
resultaat raden wij altijd aan om op de betreffende werkplek het product eerst uit te proberen. In ieder geval dienen de algemeen erkende 
regels van de techniek te worden aangehouden.


