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Een glad resultaat.

BOTAMENT® Renovation GS 4
Cementaire fijnpleister 

Botament® Renovation GS 4 is een eencomponentig, polymeerverbeterd, licht 

te verwerken fijnpleister voor het maken van gladde, rechte wand- en plafond 

oppervlakken in binnen en buitenbereik. 

Materiaalbasis
Cementcombinatie met minerale 
vulstoffen en additieven

Leveringsvorm 4 kg en 20 kg

Kleur Sneeuw-wit

Verwerkingstijd ~ 30 Minuten

Aanbrengdikte 0 tot 5 mm, met kwartszand strekbaar tot 25 mm

Verbruik ~ 1,5 kg/m²/mm
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 goede redenen
 4  Renovation GS 4 kan voor 

dikke lagen worden ver-
mengd met kwartszand.

 5  Renovation GS 4 is een wit 
aanzetloos te verwerken 
fijnpleister

 6  Renovation GS 4 kan zowel 
op gips houdende, als op ce-
ment houdende ondergron-
den worden ingezet.

 7 Renovation GS 4 is na een 
paar uur gereed om te schu-
ren.

 8  Renovation GS 4 kan met 
alle in de handel te verkrij-
gen kleurstoffen of kleurpig-
menten worden vermengd.

 9  Renovation GS 4 geeft de 
mogelijkheid om een brilli-
ant eindoppervlak te maken 
naar de kwalitieitsnorm Q1 
tot Q4.

 10  Renovation GS 4 biedt de 
mogelijkheid om op diverse 
werkwijzen te worden ver-
werkt.

!Voor de  Renovation GS 410

Technische gegevens:

VOOR BINNEN 

EN BUITEN!

PRODUCTKLEUR

WIT

puurpuur

WWW.BOTAMENT.COM

Een glad resultaat.
Revolution - Innovation - Renovation GS 4

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.

 1 Renovation GS 4 biedt het 
beste uit twee werelden: De 
verwerkingsvoordelen van 
een gipsgebaseerd product 
samen met de bestendighe-
den van een cementair pro-
duct.

 2 Renovation GS 4 kan ook 
over bestaande tegels wor-
den gezet.

 3  Renovation GS 4 is ook bui-
ten toepasbaar en in voch-
tige ruimtes.



• Voor het maken van opper- 
   vlakken conform de kwaliteits-
   eisen Q1 tot Q4

• Geschikt voor vochtige ruimtes

• Schuurbaar

• Stuikt niet

• Zeer krimp arm

BOTAMENT® 
Renovation GS 4
Cementaire fijnpleister

Zeer eenvoudig! Zeer goed!

PRODUCTKLEUR

WIT

puurpuur

Meer dan alleen een stijlvol uiterlijk!

Gladde oppervlakken eenvoudig voorzien 
van een warme houtstructuur!

U wilt een gladde wand zowel binnen 

als buiten? Met de sneeuwwitte, cemen-

taire fijnpleister Botament® GS 4 worden 

gevels, wanden en plafonds zeer mooi 

en eenvoudig afgewerkt!

Het voor gletten, spachtelen en uitvlak-

ken geschikte fijnpleister is licht te schu-

ren en overtuigd door zijn eenvoudige 

en lichte verwerking.

Botament® GS 4 is anders dan alle gips- 

gebaseerde pleisters!

Naast de toepassing voor binnen is de 

GS 4 ook buiten en in vochtige ruimtes 

toepasbaar. Tover uw oude betegelde 

badkamer om in een wellnesstempel! 

Botament® GS 4 kan probleemloos over 

uw oude tegels worden verwerkt!

Bespaar uw tijd en moeite voor het verwijderen 
van uw oude tegels… Renovation GS 4 kan pro-
bleemloos over o.a. tegels worden verwerkt.

Met Botament® GS 4 kunt u met wei-

nig arbeidsgangen een perfecte kopie 

maken van natuurlijke houtstructuren. 

Diverse gewenste houtkleuren kunnen 

worden verkregen. 
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Eenvoudig accent- of pigmentkleuren 
toevoegen en starten! 

P Spachtelen en gletten van 

 wanden en plafonds 

P Afwerken van voegen/naden

 van prefab betondelen 

P Egaliseren van gevels

P Uitvlakken en vullen van beschadigingen,

 gaten en naden

P Afpleisteren en gletten van 

 gipskarton- en gips gebaseerde platen

P Uitvlakken over oude bestaande tegels

•  HOOGSTE OPPERVLAKTE

    AFWERKING

• VOOR BINNEN EN BUITEN

• SCHUURBAAR

• LICHTE VERWERKING

Of meng eenvoudig uw lievelingskleur 

(of andere kleurstoffen) toe! Eenvoudig 

met de spaan op te brengen, en klaar. 

Zo bespaart u het schilderen van de 

wanden.

De eindafwerking voor zeer gladde wanden kan wor-
den uitgevoerd met een langhals schuurmachine.  
(Bijv. de ELS 225 van Eibenstock/www.eibenstock.
com) 

ZEER GOEDE VERWERKINGS- 

EIGENSCHAPPEN EN UITSTEKEND 

TE SCHUREN


