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  Ik ontvang graag meer informatie over de producten van 

 Botament 

DOE UW AANVRAAG PER FAX VIA  
+31 344 63 34 10  

Voor specialisten in de bouw. 

Achternaam/voornaam

Bedrijf

Adres

Postcode/plaats

Tel:

Mobiel

Fax

E-mail

MC - Bouwchemie, 
div. Botament® Systembaustoffe
Het Eek 9, 4004 LM Tiel 
Netherlands 
Tel. +31 344633700
www.botament.com

Mijn zakelijke contactgegevens

Ondergrondse wanden - terrassen - funderingen

Technische gegevens 

Meer informatie kunt u vinden in ons technisch informatieblad 
dat via onze site www.botament.com te downloaden is.

•  Voldoet aan de eisen van de norm nen en 14891

 „Afdichtingsproducten die in vloeibare vorm 

 worden aangebracht en worden toegepast onder 

 verlijmde tegels"

• Goedgekeurd voor bescherming tegen radon 

 volgens ISO 11665

• RD 2The GReen 1 kent een verbruik van ongeveer  

 3,3 kg/m2 voor het totaal van de drie lagen 

  (grondlaag + twee dichtingslagen)

BOTAMENT® RD 2THE GREEN 1 
De multifunctionele afdichting
Multifunctioneel. Uniek. Snel.

• VOOR WANDEN EN VLOEREN• BETEGELBAAR, OVERSCHILDERBAAR,    OVERSTRIJKBAAR EN OVERPLEISTERBAAR

Basiscomponenten  Polymeerdispersie, speciale 
 cementsoorten, additieven

Kleur  Groen

Samenstelling  Emmer van 8 kg
 4 kg vloeibare component (A)
 4 kg poeder (B)

 Emmer van 20 kg
 10 kg vloeibare component (A)
 10 kg poeder (B)
Palletinkoop  33 x 8 kg
 12 x 20 kg
Opslag  Vorstvrij, koel en droog
 minimaal 12 maanden in een
 gesloten originele verpakking
Dichtheid  Ong. 1,18 kg/dm3

Sd-waarde droge laag:
2,0 mm ~ 40 m
2,5 mm ~ 50 m
Druksterkte  3 N/mm2

Mengverhouding  1: 1
Bewerkingstijd  Ong. 45 minuten
Maximale dikte 20 mm
(nat)
Regenvastheid Na ong. 3 uur
Verlijming waterdoorlatende  Na ong. 4 uur
en isolerende platen
Mechanische belasting  Na ong. 24 uur

Verwerkingstemperatuur +5° C tot +30° C

Consistentie/aanbrengen Met plakspaan aan te
  brengen, te verstuiven en 
 uitsmeerbaar met een kwast
Reinigingsproducten

In natte toestand  Water
In droge toestand  Mechanisch



Mengen: kneed met elektrisch gereedschap de twee componenten door 
elkaar tot er een smeerbare pasta ontstaat

Een grondlaag: breng met een gladde plakspaan een dunne laag RD 2THE GREEN 1 
aan die dient als grondlaag 

Twee dichtingslagen: breng een laag van 5mm pleisterwerk van RD 2THE GREEN 1  
aan met behulp van een getande plakspaan. Wacht tot alles droog is en doe 
dit nogmaals voor de benodigde tweede laag

Afdichtingstape SB 78: voor de verbindingen met de muur, naden en 
uitzettingsvoegen kan de afdichtingstape SB 78 over de grondlaag worden 
aangebracht en vervolgens met RD 2THE GREEN 1 worden afgewerkt 

Meer informatie kunt u vinden in ons technisch informatieblad 
dat via onze site www.botament.com te downloaden is.

• Afdichting van keldermuren, bodemplaten, 

   funderingen, balkons en terrassen 

• Voldoet aan de norm NEN EN 14891 om te worden betegeld

• Sanering van oude afdichtingslagen van 

   gebouwen en daken 

• Afdichting van tussenlagen onder zandcementvloeren  

• Afdichting van waterhoudende producten, vijvers en 

   putten die moeten worden bepleisterd 

• Fixatie van beschermende en isolerende platen 

• Zeer elastisch
• Getest voor 
   BK A0, A, B0, C
• Voor vochtige ruimtes, terrassen en balkons
• Zeer scheurvast
• Snel bewerkbaar
• Bestand tegen verrotting
• Zeer chemicaliënbestendig

Met behulp van de zeer elastische afdichtingstape SB 78 kunt u verbindingen tussen vloeren 
en muren maken en de naden opvullen.

Eigenschappen

De BOTAMENT® RD 2 The GReen 1 is een snel afdichtende, 
multifunctionele dichting, speciaal voor funderingen, terras-
sen en ondergrondse muren.

Als er over het oppervlak gelopen wordt, moet de RD 2 Green 
worden overstreken ter bescherming tegen putjes (bijvoor-
beeld via tegelwerk of een zandcementvloer).

Als er niet over het oppervlak wordt gelopen, hoeft er niets 
over de RD 2 The GReen 1 te worden aangebracht.

• Snelle bouwwerkafdichting

• Oppervlak is overschilderbaar, overstrijkbaar, 

   overpleisterbaar en betegelbaar

• Geen grondlaag nodig

• Zeer elastisch en toe te passen bij het opvullen van scheuren

• Ook geschikt bij negatieve waterdruk 

   (bouwfase)

• Zeer goede UV- en vorstbestendigheid en duurzaamheid

• Met optische controle voor de volledige uitdroging

Aanbrengen Toepassingen Bijzondere kenmerken
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Systeem afdichtingstape

Emmer van 20 kg
10 kg vloeibare component (A)
10 kg poeder (B)

Emmer van 8 kg
4 kg vloeibare component (A)
4 kg poeder (B)


