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De systemen van BOTAMENT® voor elk toepassingsgebied

Inleiding

De sanerings-, renovatie- en 
moderniseringsmarkt 
De voorbije jaren zijn de eisen 
voor het plaatsen van tegels en 
natuurstenen sterk veranderd. 
Terwijl het aantal nieuwbouw-
woningen verder daalt, neemt 
de behoefte aan prestaties voor 
sanering, renovatie en moderni-
sering van bestaande woningen 
alsmaar toe. Bijgevolg zijn ook 
de eisen veranderd voor de pro-
ducten die hierbij ingezet wor-
den.
Vooral in de bestaande bouw 
wordt de verwerker vaak gecon-
fronteerd met onvoorziene om-
standigheden en moet hij onder 
grote tijdsdruk werken aangezien 
“om de hoek verder gewoond 
wordt”. Bij Botament houden 
we rekening met deze eisen. Na 
jarenlang onderzoek en ontwik-
keling zijn we erin geslaagd om
vandaag uiterst efficiënte pro-
ducten met uitstekende ver-
werkingseigenschappen aan te 
bieden.
Met de Multifamilie-producten 
die meerdere productfuncties 
tegelijk verenigen, kan de pro-
fessional op de bouwplaats snel 
en uiterst flexibel werken.  

Onze troef: Gezondheid en milieu
De Botament-productsystemen 
onderscheiden zich niet alleen 
door hun uitstekende verwer-
kingseigenschappen. Vooral tij-
dens het saneren, renoveren en 
moderniseren is het belangrijk 
om rekening te houden met de 
aspecten gezondheids- en mili-
eubewustzijn. Zo kan het gebruik 
van bouwchemische stoffen een 
onzichtbaar gezondheidsrisico - 
zowel tijdens de verwerking als 
na de bouwwerken - inhouden.
Lang vóór de Europese chemica-
liënverordening REACH* in wer-
king trad, hebben wij bij de keuze 
van de grondstoffen en uiteraard 
ook tijdens het productieproces 
duurzaam rekening gehouden 
met de gezondheids- en milieu-
belangen. Alle productsystemen 
van Botament voldoen dan ook 
aan de voorwaarden van de Eu-
ropese chemicaliënverordening 
REACH*.
Daarnaast is een aantal van onze 
producten volgens GEV-emicode 
met EC 1 Plus gecertificeerd als 
emissiearm. Op het gebied van 
kamerluchtkwaliteit bieden onze 
producten u dan ook een zo groot 
mogelijke veiligheid. Ook  voor 

het aspect stofreductie hebben 
wij oog. Veel producten bevatten 
al stofreducerende formules. Dat 
is niet alleen een voordeel voor 
de verwerker die dagelijks met 
deze producten in contact komt, 
maar tijdens het saneren, renove-
ren en moderniseren is door het 
gebruik van stofarme producten 
ook het tijdrovende afplakken en 
afdekken van ruimten en voor-
werpen niet meer nodig.
 

* REACH staat voor: Registration (registratie), 
Evaluation (evaluatie), Authorisation (toelating) 
and Restriction (beperking) of Chemicals (van 
chemicaliën). Het gaat daarbij om de Europese 
chemicaliënverordening die op 1 juni 2007 in 
werking trad.
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Wanden en vloeren bevinden 
zich niet steeds in een toestand 
waarin ze zonder voorbehan-
delende maatregelen met te-
gels en platen kunnen worden 
bedekt. Dit geldt bijna altijd 
voor saneringen, maar ook in 
de nieuwbouw, kan het ega-
liseren nodig zijn om de ge-
wenste effenheid te verkrijgen 
(NEN 18202 „Toleranties in de 
hoogbouw“) voor het plaatsen 
met de dunbedmethode of 
om beschadigde zones, open 
voegen of uitsparingen op te 
vullen.
Daarnaast moet men in veel 
gevallen zoals op balkons of 
in badkamers (met een inloop-
douche), vooraf hellingslagen 
aanbrengen om een goede wa-
terafvoer te garanderen.
Daarvoor zijn de stabiele ma-
terialen zoals Botament M 90 
lichte egalisatieplamuur (tot 
30 mm) en Botament M 100 
egalisatiemortel (van 3 tot 50 
mm) geschikt. Beide producten 
kunnen zowel binnen als bui-
ten worden gebruikt en be-
werkt na ongeveer 2 uur.
 

Een dunne laag van de fijne ega-
lisatieplamuur BOTAMENT® M 90 
aanbrengen. 

3

Nabehandeling van BOTAMENT®  
M 90 met het strijkblad.

4

Egaliseren van oneffen wandop-
pervlakken met BOTAMENT® M 100 
in laagdikten tot 50 mm.

2

Aanbrengen van een grondlaag 
uit BOTAMENT® M 100 in inloop-
douches.

1

Egaliseren van vloeren en wanden 

met stabiele egalisatielaag
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Wanneer oude cementen 
dekvloeren of betonplaten 
uitsparingen of onbehandelde 
oppervlakken vertonen, kun-
nen deze zeer snel en onge-
compliceerd met Botament  
M 56 Speed FM bindmiddel 
voor een snelle dekvloer wor-
den geëgaliseerd. In sommige 
gevallen valt de oude dekvloer 
toch niet meer te redden of is 
hij niet meer voorhanden. Met 
name bij de sanering van wo-
ningen worden nu systemen 
gevraagd die zo snel mogelijk 
kunnen worden voorzien van 
vloerbedekking of tegels en 
snel opnieuw bruikbaar zijn.  
Al na 4  uur kan een nieuwe 
dekvloer uit Botament M 56 
Speed FM met tegels worden 
belegd. Zo behoren lange uit- 
hardings- en droogtijden tot 
het verleden. Voordat u begint 
met de herstelling of de instal-
latie van een nieuwe dekvloer 
moeten bestaande scheuren in 
de vaste ondergrond met R 70 
giethars 2K worden gevuld.

Dekvloer aftrekken

Dekvloer glad maken

3

Dekvloer wrijven

4

Aanbrengen van  BOTAMENT® M 56 
Speed op de scheidingslaag 

21

Egaliseren van vloeren 

met sneldekvloer
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Grondlaag op een oude niet 
met zand bestrooide gietasfalt 
aanbrengen met BOTAMENT®  
D 15.

4

Op de goed absorberende vloerop-
pervlakken moet een grondlaag  
BOTAMENT® D 11 aangebracht 
worden.

1

Ondergronden voorbereiden 

Grondlaag

Bij een professionele voorberei-
ding van ondergronden hoort 
altijd een geschikte grondlaag. 
Voor zuigende ondergronden 
zoals cementen dekvloeren, 
calciumsulfaat dekvloeren, 
gasbeton, kalkzandsteenmet- 
selwerk, gipsbouwplaten en 
minerale pleisters is Bota-
ment D 11 diepgrond de juiste 
keuze. Overblijvend stof op de 
oppervlakken en in de poriën 
wordt tijdens het aanbren-
gen van de grondlaag gebon-
den. Bovendien vermindert 
D 11 de zuigkracht van de 
bouwstoffen en zorgt voor 
een gelijkmatige zuigkracht 
op de totale ondergrond. Zo 
wordt een te snelle wateraf-
voer tijdens de latere toepas-
sing van de nivelleermassa of 
tegellijm vermeden en een 
optimale hechting gegaran-
deerd. Gladde, niet-zuigende 
ondergronden zoals hout en 
houtachtige materialen, oude 
tegelbedekkingen, niet-wa-
teroplosbare verflagen en be-
dekkingen, en niet met zand 
bestrooide gietasfaltdek-
vloeren worden voorbehan-
deld met een Botament D 15* 

grondlaag. Het kwartszand 
daarin maakt de hechting van 
de nadien aan te brengen mi-

nerale bouwstoffen op de on-
dergrond mogelijk. 

* Alleen binnen te gebruiken

Grondlaag op oude vastklevende 
bedekkingen aanbrengen met 
BOTAMENT® D 15. 

3

BOTAMENT® D 11 kan als alterna-
tief voor het rollen ook met een 
penseel worden aangebracht.

2

Grondering van zuigende ondergronden:

Grondering van niet-zuigende ondergronden binnen:
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Uitrollen van BOTAMENT® Multi- 
primer R 20 op een tegen door-
vochtiging langs achter te bescher-
men calciumsulfaat dekvloer.

Botament R 20 Multiprimer is 
geschikt voor vele toepassin-
gen. Hierdoor kan zowel een 
gladde beton zonder voegen 
van een grondlaag worden 
voorzien en een calciumsul-
faat dekvloer effectief tegen 
doorvochtiging langs achter 
worden beschermd. Door het 
kwartszand hoeft de verse 
grondlaag niet meer worden 
bestrooid met zand. 

De vervaardiging van 
contactlagen

Als alternatief voor grondla-
gen kunnen ook contactlagen 
uit kunststofverbeterende pro-
ducten op basis van cement 
worden gebruikt. Deze variant 
is vooral geschikt voor de voor-
behandeling van gladde, niet-
zuigende oppervlakken buiten 
zoals oude tegelbedekkingen 
op balkons en terrassen. Maar 
ook gladde betonoppervlak-
ken kunnen op deze manier 
goed worden voorbereid. Bo-
tament MD 1 Speed Flexibele 
compounddichting is hier bij-
zonder goed voor geschikt en 
laat zich gemakkelijk verwer-
ken.

Plaatsing van een hechtlaag uit  
BOTAMENT® MD 1 Speed op een 
oude terrasbedekking.

3

Aanbrengen (in twee lagen) van de 
afdichting uit BOTAMENT® MD 1 
Speed onder inwerking van BOTA-
MENT® SB 78 systeemafdichtband 
en binnenhoeken.

4

Uitrollen van BOTAMENT® Multi- 
primer R 20 op een gereinigde 
staalplaat.

21
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Egaliseren van vloeren 

met zelfnivellerende nivelleermassa’s

Overal waar vloeren op een 
groot oppervlak moeten 
worden geëgaliseerd, zijn 
nivelleermassa‘s het aange-
wezen middel. Naast de snelle 
verwerking en eenvoudige 
hantering, creëren ze een per-
fecte ondergrond voor tegels 
en vloeren. Daarbij zijn de 
nivelleermassa‘s niet alleen 
voor het egaliseren van onder-
gronden met te hoge maatto-
leranties of voor het egaliseren 
van verschillende hoogtes bij 
renovaties gevraagd, maar in 
het algemeen ook  onvermij-
delijk wanneer bedekkingen 
zoals tegels in XXL-formaat of 
gladde vloerbedekkingen zoals 
PVC of linoleum een hoge vlak-
heid vereisen die dekvloeren in 
het algemeen niet kunnen bie-
den. Vóór het aanbrengen van 
de nivelleermassa worden de 
vloeroppervlakken eerst voor-
zien van een grondlaag en de 
randstroken aan de opgaande 
bouwdelen bevestigd. Bij het 
mengen moet bijzondere aan-
dacht worden besteed aan de 
precieze toevoeging van de 
hoeveelheid water. 

Naast de veelzijdige nivelleer-
massa zoals Botament M 50 
Classic (tot 20 mm laagdikte) 
en Botament M 51 Classic (van 
5 tot 30 mm laagdikte), zijn er 
ook een specialist voor kritieke 
oppervlakken zoals houten 
vloeren: Botament M 53 extra. 
De vezelgewapende nivelleer-
massa biedt extra veiligheid in 
termen van vermindering van 
scheuren en kan door de toe-
voeging van kwartszand tot 
een totale dikte van 40 mm 
worden aangebracht.

Met BOTAMENT® BS 50 Speed 
versneller voor de BOTAMENT® 
nivelleermassa‘s M 50 Classic / 
M 51 Classic kunt u al na ca. 90 
minuten tegels plaatsen

ZET DE TurBO AAN!
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Voorbereiding van de onder-
grond in recordtijd

Om het egalisatieproces van 
de ondergrond aanzienlijk te 
verkorten, kan Botament BS 
50 Speed als versneller voor 
nivelleermassa‘s worden ge-
bruikt, waardoor de tegels al na 
ca. 90 minuten kunnen worden 
geplaatst door het toevoeg- 
middel eenvoudigweg met het 
aanmaakwater te mengen.

De uitgegoten nivelleermassa BO-
TAMENT® M 50 Classic verdelen 
met de spatel.

Verluchten van de nivelleerlaag met 
een stekelrol.

4

De nivelleermassa BOTAMENT®  
M 50 Classic uitgieten.

2

Op zuigende vloeroppervlakken 
moet een grondlaag BOTAMENT® 

D 11 aangebracht worden.

3

1
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Uitweiding tegels en natuursteen

10
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De flexibiliteit kent geen grenzen 

Voorbeelden voor tegels en natuursteen

Splijttegels

TEGELS

NATuurSTEEN

Leisteen (onbewerkt)

Leisteen (bedekking)

De klassieker: stenen 30 x 30 cm

Romeinse tegels

Veelkleurig mozaïek

Travertijn

Marmer, Bianco Carrara

Minimozaïek 

Glastegels

Veelkleurig mozaïek

Oude keukenwandtegels

Bontzandsteen

Marmer

Solnhofener veelhoekige tegels
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Inleiding 

Soorten tegels en natuursteen

TEGELS
Het woord „tegel“ wordt voor 
alle keramische bekledingen en 
bedekkingen gebruikt, die men 
onder andere in woonkamers, 
badkamers en buiten kan terug-
vinden. Naast de verschillende 
kleuren en vormen onderschei-
den ze zich in wezen in de wa-
teropname, het bakproces en de 
manier van vervaardigen. 

Aardewerktegels hebben een 
witte, geelachtige of roodach-
tige scherf en zijn gemakkelijk 
te hanteren door de gebruiker.  
Meestal worden ze „droogge-
perst“ en gebakken bij tempe-
raturen van rond de 1000 °C. De 
poreuze scherf heeft een hoog 
waterabsorberend vermogen, 
wat een gebruik buiten in de 
weg staat. Het belangrijkste toe- 
passingsgebied is het klassieke 
wandgebied zoals in badkamers 
en keukens. 

Steengoedtegels  worden graag 
gebruikt daar waar hoge belas- 
tingen worden verwacht. Het 
materiaal wordt bij tempera-
turen rond de 1200 °C gebakken 
en heeft daardoor een dichtere 

scherf. In tegenstelling tot aar-
dewerktegels kunnen deze voor 
vloeren worden gebruikt. Het 
gebruik strekt van het normale 
huiselijke gebruikt tot het indus-
triële gebruik.

Tegels in fijn aardewerk worden 
tot de sintergrens bij ongeveer 
1300 °C gebakken.  Vanwege de 
dichte scherf en de lage waterop- 
name, worden ze beschouwd 
als vorstbestendig en zijn ze 
geschikt voor buitengebruik. 
Vroeger werden ze zowel in ge-
polijste en niet-gepolijste vorm 
op de vloer teruggevonden, te-
genwoordig gebruiken we ze 
ook graag als grote platen zoals 
0,60 x 1,20 m tegen te wand. 

Glasmozaïek en glastegels  wor-
den tegenwoordig industrieel 
vervaardigd en op een net of 
papier geprefabriceerd gele-
verd. Het transparante materiaal 
geeft een elegante indruk. Glas 
is een gemakkelijk te reinigen  
materiaal en goed bestand tegen 
zuren. Door de vele verschil-
lende kleuren en verschillende 
vormen wordt het vaak gebruikt 
als een designelement.

NATuurSTEEN
Natuursteen heeft een lange 
geschiedenis. In tegenstelling 
tot de industrieel vervaardigde 
platen duurt het ontstaan van  
natuursteen miljoenen jaren.  
Als een zuiver natuurlijk pro-
duct biedt natuursteen unici-
teit en schoonheid. Daarnaast 
variëren natuurstenen in kleur, 
stevigheid en duurzaamheid. 
Natuurstenen worden volgens 
hun manier van ontstaan on-
derscheiden en geclassificeerd. 
Hierna vindt u een overzicht van 
de natuurstenen die het meeste 
voorkomen. 

Stollingsgesteente
Stollingsgesteente is ontstaan 
door het langzaam afkoelen van 
magmamassa onder de aard-
korst.  Door de hoge druk heb-
ben deze natuurstenen een zeer 
dichte structuur. Tot de stollings- 
gesteenten behoren bijvoor- 
beeld graniet, syeniet, porfier en 
basalt.

Graniet 
Graniet is een van de bekendste 
dieptegesteenten. Het bestaat 
uit kwarts, veldspaat en glim-
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mer in verschillende hoeveelhe-
den. Het gesteente is zeer hard, 
weersbestendig en daardoor 
zeer sterk belastbaar. Het kleu-
renspectrum omvat wit, licht-
grijs en donkergrijs. De steen is 
dankzij zijn weerstand uiterst 
geschikt voor o.a. straatstenen, 
vensterbanken, traptreden en 
representatieve oppervlakken 
met veel passage. De verwerking 
geeft normaal geen problemen.

Basalt
Basalt is een vulkanisch stollings-
gesteente, dat bijzonder dicht, 
compact en fijnkorrelig is. De 
kleurgeving varieert van zwart 
tot een blauwe of paarse in- 
slag. Basalt wordt vaak gebruikt 
voor trappen, ingangen van hui- 
zen, bekledingen binnenshuis, 
bv. vensterbanken of ook in de 
tuin- en landschapsbouw. De 
verwerking geeft normaal geen 
problemen.

Sedimentaire gesteenten
Bij de sedimentaire gesteenten 
gaat het om gesteentesoorten die 
bij het ontstaan van de aarde na 
„verwering“ en „transport“ ge-
vormd en nadien onder hoge druk 

gestold zijn. Tot de bekendste  
sedimentaire gesteenten behoren 
onder andere zandstenen, ver-
schillende soorten leisteen, kalk-
stenen en dolomietkalk.

Zandstenen
Zandsteen is wijdverspreid en be-
staat vrijwel volledig uit kwarts. 
De hardheid is afhankelijk van 
de verstevigingsgraad. Het kleu-
renspectrum varieert van wit, 
grijs en beige tot rood en groen. 
Zandstenen zijn veelzijdig en wor-
den onder meer vaak gebruikt in 
de tuin- en landschapsbouw, bv. 
voor borders en muurstenen. 
Opgemerkt moet worden dat 
veel zandsteen slechts een kleine 
strooizoutbestendigheid heeft en 
sterk wordt beïnvloed door de in-
vloeden van natuur en milieu. Zijn 
gevoeligheid voor omgevingsin- 
vloeden kan goed worden waarge- 
nomen bij oude kerkgevels. 

Veranderingsgesteente (meta-
morf gesteente)
Marmer
Het bekendste veranderingsge-
steente is marmer. Het is een 
sober, mooi en zeer veelzijdig 
gesteente. Het ontstaat door 

de kristallijne verandering van 
kalksteen. Marmer laat zich ge-
makkelijk bewerken en polijsten. 
Het kleurenspectrum omvat van 
sneeuwwit tot bijna zwart alle 
mogelijke kleuren. Bij de verwer-
king moet erop worden gelet dat 
lichte en snelle verwerkings- en 
voegmortels worden gebruikt, 
om mogelijke verkleuringen te 
vermijden.

Leisteen
Bij leisteen en glimmerschist gaat 
het om metamorfe gesteenten 
die hun oorsprong hebben in 
leisteen.  Het kleurveelvoud va-
rieert van zwart tot grijszilverach-
tig, soms met groene en blauwe 
tinten. Aangezien leisteen een 
zeer dicht materiaal is en geen 
capillariteit heeft, en hydrofobe 
materialen (oliën) bevat, moet 
bij de verwerking onder andere 
ook altijd een hechtlaag worden 
gebruikt.
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Plaatsing van tegels en natuursteen
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De voeg lichtjes en sluiervrij was-
sen.

4

Een grondlaag BOTAMENT® D 11 
op de ondergrond aanbrengen.

1

MULTISTAR® of MULTISTONE® aan-
brengen met een spatel met een 
geschikte tandgrootte.

2

De tegels in het lijmbed van MUL-
TISTAR® of MULTISTONE® plaatsen.

3

Onbepleisterd metselwerk:
Bij de plaatsing van tegels en na- 
tuurstenen op onbepleisterd 
metselwerk uit gasbeton, kalk-
zandsteen, baksteen, puimsteen, 
enz., is het belangrijk dat de on-
dergrond effen en loodrecht is. 
Hiervoor is de NEN 18202
– Toleranties in de hoogbouw – 
belangrijk.

Bepleisterd metselwerk:
In principe zijn plamuren 
van de klassen CS II, III en IV 
volgens EN 998-1 geschikt, als 
ze een minimale drukvastheid 
van 2,5 N/mm² hebben.

Gemengd metselwerk is niet geschikt voor directe 
bekleding met tegels en natuurstenen. Hier is het 
raadzaam om vooraf de BOTAMENT® Dunne iso-
latiestrook in te bouwen.

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

SySTEEM COMPONENTEN

12

Indien nodig egaliseren met:

Lichteegalisatieplamuur

BOTAMENT® M 90 (tot 30 mm) of

Egalisatieplamuur

BOTAMENT® M 100 (3 – 50 mm)

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of

Multifunctionele tegellijm

MULTISTAR®

Plaatsing van tegels en natuursteen

Bepleisterd en onbepleisterd metselwerk

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.

3 + 4
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3 + 4 + 5 12

Voegen met MULTIFUGE®Fine of 
MULTISTONE®FineSpeed.

4

De voeg lichtjes en sluiervrij  
wassen.

5

De tegels in het lijmbed van MUL-
TISTAR® of MULTISTONE® plaatsen.

3

Alternatief bij bouwplaten: Om 
scheurvorming te voorkomen, moet 
bij de aanzet tussen de bouwplaten 
een textieltussenlaag uit BOTA-
MENT® GS 98 ingebed worden.

Op de ondergrond de 1 component 
diepgrond BOTAMENT® D 11 aan-
brengen. 

1

MULTISTAR® of MULTISTONE® aan-
brengen met een spatel met een 
geschikte tandgrootte. 

2

Gipskarton, vezelcementplaten, 
droge dekvloeren en  bouwpla-
ten zijn tegenwoordig niet meer 
weg te denken in de nieuw- 
bouw-, verbouw- en vooral  
renovatiesector. In principe 
moet hier veel aandacht be-
steed worden aan de stabiele 
statica en effenheid van de 
constructie aangezien deze de 
voorwaarden zijn voor een duur- 
zame keramische bekleding. Een 
grondlaag met de diepgrond 
Botament D 11 is bij gipskarton, 
vezelcementplaten en droge 
dekvloeren over het algemeen 
noodzakelijk.

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of

Multifunctionele tegellijm

MULTISTAR®

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

SySTEEM COMPONENTEN

Plaatsing van tegels en natuursteen

Gipskarton, droge dekvloeren, vezelcement- en bouwplaten

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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Plaatsing van tegels en natuursteen

Gipskarton, droge dekvloeren, vezelcement- en bouwplaten

kleding. Een controle op resten 
van ontkistingsolie kan door 
middel van een bevochtigings-
proef met water gebeuren. Sin-
terlagen kunnen in vele gevallen 
op de bouwwerf vastgesteld 
worden door middel van een 
krasproef.

Voegen met MULTIFUGE®Fine of 
MULTISTONE®FineSpeed.

4

De tegels in het lijmbed van MULTI-
STAR® of MULTISTONE® plaatsen.

3

Op de beton de 1 component grond-
laag BOTAMENT® D 11 aanbrengen. 
Alvorens de grondlaag aan te bren-
gen, moet het beton op sinterlagen 
en resten van ontkistingsolie wor-
den getest. 

1

Aanbrengen van de contactlaag uit 
MULTISTAR® of MULTISTONE®.

2

13 + 4 2

Doordat beton zoveel krimpt 
terwijl het vast wordt en  
droogt, worden aan de tegellijm 
hoge eisen gesteld. Op beton 
dat jonger is dan 6 maanden 
mogen tegelbedekkingen niet 
met de gebruikelijke tegellijmen 
geplaatst worden. Hier zijn de 
multifunctionele lijmen MUL-
TISTONE® en MULTISTAR® een 

uitzondering. Beton of beton-
elementen kunnen met beide 
multifunctionele lijmen al na 3 
maanden belegd worden. De 
betonondergrond moet vóór de 
plaatsing zorgvuldig gecontro-
leerd worden. Resten van ont- 
kistingsolie en sinterlagen kunnen 
later schade berokkenen aan de 
hechting van de keramische be-

Plaatsing van tegels en natuursteen

Beton en betonelementen

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of

Multifunctionele tegellijm

MULTISTAR®

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

SySTEEM COMPONENTEN

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.



18 

Uitweiding 

Dekvloeren

Cementen dekvloer (CT)
Deze veel voorkomende soort 
dekvloer wordt gebruikt in alle 
soorten gebouwen. Cementen 
dekvloeren zijn ongevoelig 
voor vocht, maar vertonen 
tijdens de eerste paar weken 
na installatie een aanzienlijke 
krimp van ongeveer 0,5 mm/m. 
Door hun bindmiddel zijn ce-
menten dekvloeren meestal 
grijs. Ze worden meestal als 
aardvochtige mengeling aan-
gebracht. Voor de haastige 
bouwer zijn er sneldekvloeren 
beschikbaar, die al na enkele 
uren verharden en dan kunnen 
worden betegeld. 
Voor grote bouwprojecten 
kunnen ook gietvloeren met 
speciale eigenschappen wor-
den gebruikt.

Calciumsulfaat dekvloer  (CA)
Deze wijdverspreide dekvloer 
wordt ook gebruikt in alle 
soorten gebouwen. Calcium-
sulfaat dekvloeren, ook an-
hydrietdekvloeren genaamd, 
blijven ook na uitharding ge-
voelig voor vocht en moeten 
daarom worden beschermd. 
Daardoor krimpen deze bijna 
niet en kunnen ze vrijwel voeg- 
loos worden aangebracht. 
Aangezien ze warmte sneller 
en beter geleiden dan ce-
menten dekvloeren, zijn ze 
vooral populair als dekvloer 
voor verwarming. Door hun 
bindmiddel zijn calciumsulfaat 
dekvloeren meestal zeer licht 
van kleur en licht geelachtig 
tot bruinachtig. Calciumsulfaat 
dekvloeren worden meestal als 
gietvloer gebruikt (CAF) om 
tijd te besparen en een opti-
male verdeling te garanderen.

Wat is een dekvloer?
Laag of lagen uit dekvloermor-
tel die op de bouw direct op 
de ondergrond wordt/worden 
aangebracht, met of zonder af-
dichting op een tussenliggende 
scheidings- of isolatielaag, om 
één of meer van onderstaande 
functie te vervullen:

- een vooraf bepaalde hoogte 
te bereiken
- een vloerbedekking op te 
nemen
- onmiddellijk te worden ge-
bruikt.

Dekvloeren worden volgens 
NEN 18560 „Dekvloeren in de 
bouw“ volgens hun bouw-
wijze ingedeeld in zwevende 
dekvloeren, dekvloeren op een 
scheidingslaag, dekvloeren bij 
verbindingslagen en verwar-
mingsdekvloeren. 
Eigenschappen en eisen van 
dekvloeren volgens NEN EN 
13813 „Dekvloermortel en
dekvloermassa‘s“
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Dekvloer uit gietasfalt (AS)
Hierbij gaat het om een water-
vrije dekvloer op basis van bitu-
men. Dekvloeren uit gietasfalt 
worden vooral gebruikt in 
commerciële gebouwen en de 
industriebouw, maar ook voor 
de sanering van oude plafonds 
met houten balken. Ze nemen 
geen vocht op en kunnen on-
middellijk na afkoelen worden 
bedekt. Ze hebben echter de 
neiging om uit te zetten bij 
grote warmte en daarom wor-
den verwarmingsdekvloeren 
uit gietasfalt  in het algemeen 
niet betegeld. Bovendien ver-
vormen deze dekvloeren door 
hun plastische eigenschappen 
onder puntlasten.

Magnesia dekvloer (MA)
Deze dekvloer vindt men 
soms als zogenaamde steen-
hout dekvloer (toeslagstof van 
hout- en papiermeel) terug in 
oude gebouwen. Tegenwoor-
dig wordt hij bijna uitsluitend 
gebruikt in industriebouw met 
minerale toeslagstoffen. Deze 
zogenaamde magnesia indus-
triedekvloeren beschikken over 
bijzonder harde oppervlakken, 
die onmiddellijk kunnen wor-
den gebruikt. Magnesia dek- 
vloeren moeten vooraf met 
een beschermlaag worden 
voorzien, aangezien ze uiterst 
gevoelig zijn voor vocht. In 
oude gebouwen is deze be-
schermlaag meestal rood of 
groen.
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Plaatsing op oude,   
kritieke ondergronden



21

De voeg optimaal en sluiervrij 
wassen.

5

Uitstekend tegelpatroon met 
MULTIFUGE®Fine of MULTIFUGE®  
FineSpeed.

6

Voegen met MULTIFUGE®Fine of 
MULTIFUGE®FineSpeed.

4

Een grondlaag BOTAMENT® D 15 
op de ondergrond aanbrengen. Een 
alternatief voor buiten is een raap-
bepleistering met BOTAMENT® MD 1  
Speed.

1

MULTISTAR® of MULTISTONE® aan-
brengen met een spatel met een 
geschikte tandgrootte.

2

De tegels in het lijmbed van 
MULTISTAR® of MULTISTONE®

 plaatsen.

3

Door een moderne nieuwe be-
dekking in natuursteen of te-
gels wordt de hele woonruimte 
onmiddellijk opgewaardeerd.
De verwijdering van de oude 
bedekkingen is echter duur en 
vraagt veel tijd. Niet in water 
oplosbare, oude en sterk hech- 
tende verflagen, bekledingen 
en lijmresten kunnen gewoon-
lijk zonder volledige verwijde-
ring of afslijping rechtstreeks 
met tegels of natuursteen wor-
den belegd. Gladde verflagen 
of bekledingen moeten ruw 
gemaakt worden. 

1

2

3 + 4 + 5 + 6

Plaatsing op oude ondergronden

Bedekkingsresten, bedekkingen, oude tegels en verflagen

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

SySTEEM COMPONENTEN

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of

Multifunctionele tegellijm

MULTISTAR®

Hechtgrondering

BOTAMENT® D 15 of
voor buiten

BOTAMENT® MD 1 Speed

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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De bekleding voegen met MULTI- 
FUGE®Fine of MULTIFUGE® Fine-
SPEED.

De voeg sluiervrij wassen.

5 6

De tegels op de isolatieplaat 
plaatsen met MULTISTONE®

4

Aanbrengen op de gelakte plan-
kenvloeren van een grondlaag 
BOTAMENT® D 15, alternatief bij 
gescheurde dekvloer met BOTA-
MENT® D 11.

De BOTAMENT® contactgeluid- en 
isolatieplaat eenvoudig versnijden 
met de tapijtmes.

1 2

De BOTAMENT® TE contactgeluid- 
en isolatieplaat in MULTISTONE® 
plaatsen.

3

1

2 + 3

5 + 6

4

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

BOTAMENT® TE Geluiddempende  
en ontkoppelingsplaat

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE®

SySTEEM COMPONENTEN

Hechtgrondering

BOTAMENT® D 15 of
Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

Plaatsing op oude ondergronden

Bescherming tegen contactgeluid op kritieke ondergronden

Vóór de veilige plaatsing van 
een gebrekenvrije keramische 
bekleding op kritieke onder-
gronden, zoals plankenvloeren, 
OSB- en spaanplaten, gemengde 
ondergronden, vers beton of 
gescheurde estriken moet een 
isolatiesysteem aangebracht 
worden. Bij de sanering is bo-
vendien vaak bijkomende  
geluidsbescherming vereist. Met 
de Botament contactgeluid- en 
isolatieplaat wordt een vermin-
dering van contactgeluiden met 
14 dB bereikt, getest overeen-
komstig EN ISO 140-8. Kan va-
riëren naargelang de het project.

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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Plaatsing op oude ondergronden

Bescherming tegen contactgeluid op kritieke ondergronden

Voegen met MULTIFUGE®Fine of 
MULTIFUGE®FineSpeed.

5

De voeg lichtjes en sluiervrij wassen.

6

De tegels in het lijmbed plaatsen.

4

De metalen ondergrond moet vrij 
zijn van scheidingsmiddelen en zo 
buigvast mogelijk zijn. Een grond-
laag is niet noodzakelijk.

Aanbrengen van BOTAMENT® EF 
500/EK 500 op een metalen on-
dergrond.

1

1

2

2

De tegels in BOTAMENT® EF 500/EK 
500 plaatsen. Er moet een getande 
spatel met een overeenkomstige 
grootte gebruikt worden om een 
goede bevochtiging te garanderen.

3

De verlijming van tegels en na-
tuurstenen op metaal, hout, 
kunststof, polyester en andere 
moeilijke ondergronden plaatst 
de tegellegger vaak voor grote 
uitdagingen. Dankzij zijn zeer 
goede hechting, weerstand en 
flexibiliteit is Botament EF 500/
EK 500 een ideale oplossing 
voor deze uiterst kritieke
plaatsing. Als bovendien bij-
komende bescherming tegen 
contactgeluid vereist is, raden 
wij aan om onze contactgeluid- 
en isolatieplaat (zie pagina 22) 
te plaatsen. 

Multifunctionele voegmortel

MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

Epoxyharslijm en -voegmortel

BOTAMENT® EF 500/EK 500

SySTEEM COMPONENTEN

3 + 4 + 5 + 6

Plaatsing van tegels en natuursteen

Metaal, hout, kunststof en polyester

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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Plaatsing in natte ruimten
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De voeg lichtjes en sluiervrij was-
sen.

6

De tegels in het lijmbed van 
MULTISTAR® of MULTISTONE® 
plaatsen.

5

De afdichtingsfolie BOTAMENT® DF 9 
in twee lagen uitrollen (alternatief: 
BOTAMENT® MD 1 Speed, zie tabel 
p. 54).

4

De hellingslaag uit BOTAMENT® M 
100 plaatsen.

1

Op de hellingslaag een grondlaag 
BOTAMENT® D 11 aanbrengen.

2

De dichtband BOTAMENT® SB 78 en 
binnen- en buitenhoeken  aanbren-
gen.

3

De plaatsing in douches en 
baden is zeer complex. Hier  
moeten alle details, zoals de in-
werking van dichtband, nauw- 
gezet en veilig uitgevoerd  
worden. 
Als ondergronden zijn geschikt 
gipskarton, kalkcementpleister 
of cementpleister.*

Plaatsing in natte ruimten

Vloeibare afdichting in douche en bad

1

2

3
4

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Base (3 – 30 mm) of

MULTIFUGE®Fine/FineSPEED 
(tot 7 mm)

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

Egalisatieplamuur

BOTAMENT® M 100

SySTEEM COMPONENTEN

systeem afdichtingstape

BOTAMENT® SB 78

Dichtingsfolie

BOTAMENT® DF 9 of
Flexibledichtlaag1C

BOTAMENT® MD 1 Speed

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of

Multifunctionele tegellijm

MULTISTAR®

Zie ZDB-fiche ‘meerlagige afdichtingen van meerlagige afdichtingen met tegels, platen, mozaïekbekledingen of –bedekkingen’

5 + 6

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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Flexibeletoplijm
BOTAMENT® M 21 Classic /

Flex-snellijm
BOTAMENT® M 10 Speed

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

systeem afdichtingstape

BOTAMENT® SB 78

SySTEEM COMPONENTEN

Aanbrengen van BOTAMENT® M 21 
Classic/BOTAMENT® M 10 Speed.

5

Voegen met MULTIFUGE®Fine of 
MULTIFUGE® FineSPEED.

6

Plaatsing van BOTAMENT® AE af-
dichtings- en isolatiestrook op de 
wand.

4

Grondlaag met BOTAMENT® D 11. Plaatsen van BOTAMENT® M 21 Clas-
sic/BOTAMENT® M 10 Speed
na inwerking van dichtband en bin-
nenhoeken BOTAMENT® SB 78.

1 2

De afdichtings- en isolatielaag in 
BOTAMENT® M 21 Classic/BOTA-
MENT® M 10 Speed met 5 cm over-
lapping aanbrengen.

3

Afdichtingstape wordt steeds 
vaker gebruikt voor de tijdsbe-
sparende afdichting van douches 
en baden. Hier biedt Botament 
het grote voordeel dat met de 
flexibele toplijm Botament M 21 
Classic of Botament M 10 Speed 
slechts twee producten voor de 
totale opbouw van de afdich-
ting en verlijming nodig zijn.

1

2

5

6

BOTAMENT® AE 
Afdichtings- en isolatiestrook

Plaatsing in natte ruimten

Afdichtingstape in douche en bad

3 + 4

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) of

MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.



28 28

Plaatsing buiten
Goede planning en het juiste systeem
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Plaatsing buiten

Goede planning en het juiste systeem

Tegels en platen behoren al lang 
tot de traditionele bedekkingen 
voor buiten. De voordelen zijn 
zowel optisch als praktisch. Te-
gels en natuurstenen zijn in 
veel formaten en kleuren be-
schikbaar en kunnen als gevolg 
van de grote verscheidenheid 
voldoen aan alle wensen van 
de klant. Door het volledig vul-
len van de voegen zijn de ke-
ramische tegelbedekkingen 
gemakkelijk te reinigen. In de 
loop der jaren zijn de formaten 
toegenomen en is de keuze aan 
bekledingsmaterialen steeds 
verder uitgebreid, waardoor de 
plaatsingsproducten steeds op-
nieuw moesten worden aange-
past aan de eisen.
Balkons en terrassen worden 
blootgesteld aan vele invloe-
den. De bekledingsmaterialen 
en plaatsingsproducten wer-
den tot op hun limieten belast. 
Naast voortdurend vocht en 
vorst-dauwwissel worden be- 
dekkingen ook blootgesteld aan 
thermische belastingen waarte-
gen ze jaren bestand moeten 
zijn. 

Hoewel het vroeger eerder de 
kleine formaten waren, die 
meestal uit geëxtrudeerde be-
dekkingsmaterialen bestonden, 
zijn de eisen van de klant tegen-
woordig anders.

Ze hebben liever grote formaten, 
die binnen worden gelegd, maar 
ook buiten worden gebruikt. 
Het doel van ons jarenlange on-
derzoeks- en ontwikkelingswerk 
was en is de creatie van op maat 
gemaakte producten, die u in 
elke situatie de geschikte oplos-
sing bieden.
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Balkons en terrassen worden 
blootgesteld aan alle weersom-
standigheden. Ter bescherming 
van de onderliggende construc-
tie moet daarom in overeenstem-
ming met de regelgeving een 
passende compounddichting 
worden gebruikt. Deze zorgt er-
voor dat de vochtigheid niet in 
de onderliggende constructie kan 
indringen en daar schade veroor-
zaakt. Ter bescherming kunnen 
één- of tweecomponentige pro-
ducten worden gebruikt.

Voegen met MULTIFUGE®Base.

6

De ongekalibreerde natuurstenen 
met MULTISTONE®/ BOTAMENT® 
M 29 HP plaatsen.

5

De helling uit BOTAMENT® M 100 
aanbrengen met minstens 1,5 tot 
2%.

1

Op de helling een grondlaag BO-
TAMENT® D 11 aanbrengen.

2

De afdichting BOTAMENT® MD 2 
The Blue 1 of BOTAMENT® MD 1 
Speed in twee lagen aanbrengen.

4

Inwerking van dichtband en bin-
nenhoeken BOTAMENT® SB 78 in
BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 of 
BOTAMENT® MD 1 Speed.

3

1

2

3
5

4

6

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

Egalisatieplamuur

BOTAMENT® M 100

SySTEEM COMPONENTEN

Systeem afdichtingstape

BOTAMENT® SB 78

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Base (3 – 30 mm)

Speciale afdichting 2C

BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 of

BOTAMENT® MD 1 Speed

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of
Premium Flex-vloerlijm  

BOTAMENT® M 29 HP

De conventionele plaatsing

Compounddichting op balkon en terras
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Voegen van platen met MULTI- 
FUGE®Base.

5

De voegen met MULTIFUGE®Base 
lichtjes en sluiervrij wassen.

6

De platen met BOTAMENT® M 21 
Classic/BOTAMENT® M 10 Speed 
met een gecombineerde methode 
plaatsen. 

4

Een grondlaag BOTAMENT® D 11 op 
de dekvloer aanbrengen.

Inwerking van dichtband en bin-
nenhoeken BOTAMENT® SB 78 in 
BOTAMENT® M21 Classic/BOTA-
MENT® M 10 Speed.

1 2

De BOTAMENT® afdichtings- en 
isolatiestrook in BOTAMENT® M21 
Classic/BOTAMENT® M 10 Speed 
plaatsen met 5 cm overlapping.

3

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Base (3 – 30 mm) of

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

BOTAMENT® AE 
Afdichtings- en isolatiestrook

Flexibeletoplijm
BOTAMENT® M 21 Classic /

Flex-snellijm
BOTAMENT® M 10 Speed

SySTEEM COMPONENTEN

Systeem afdichtingstape

BOTAMENT® SB 78

1

4

5 + 6

2 + 3

De conventionele plaatsing

Afdichtingstape op balkon en terras

Naast de minerale compound-
dichting kunnen ook strook- 
afdichtingen snel en veilig 
worden gebruikt. De verlij-
ming van de Botament AE af-
dichtings- en isolatiestrook 
in combinatie met Botament  
M 10 Speed maakt een be-
tegeling al na ca. 90 mi-
nuten mogelijk. Vooral 
voor tijdkritieke bouw- 
projecten is dit een perfect  
alternatief.

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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Altijd veilig

TERRACHAMP met drainagestrook

Na het aantrekken van de voeg wordt deze 
met een spons gevormd en wordt het over-
tollige materiaal weggewassen.

5

Het resultaat is een aantrekkelijke,  
duurzame outdoor bekleding met een 
mooie kleurstabiele voeg.

6

Met een voegborstel kan BOTAMENT® BTF 
200 Terrachamp lichtjes ingevoegd wor-
den. Bij hoge temperaturen ontbrandt de 
voeg niet en kan gedurende lange tijd ge-
wassen worden.

4

Na het oprollen en uitdrogen van de grond-
laag BOTAMENT® D 11 kleeft men de BOTA-
MENT® AE afdichtings- en isolatiestrook met 
BOTAMENT® M 10 Speed met een getand 
plamuurmes van 4 - 6 mm. De voegen moeten 
elkaar in de vliesrichting overlappen.

De drainagestrook wordt volgens de instructies 
van de producent geplaatst. Bij een vaste plaat- 
sing wordt BOTAMENT® M 10 Speed met een 
6 x 6 mm getand plamuurmes aangebracht en 
vervolgens wordt de drainagestrook met een 
spatel in het lijmbed door aandrukken ingebed.

1 2

De BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp 
wordt met een getand plamuurmes 
volgens de grootte van de bedekking 
aangebracht. Er is geen gecombineerd 
procedé meer nodig voor een plaatsing 
zonder holle ruimten!

3

Het Terrachamp-systeem werd 
ontwikkeld om aan alle eisen in 
het buitenbereik te  voldoen. Na 
jaren van onderzoek en ontwikke-
ling, zijn we erin geslaagd om een 
totaalconcept met producten te 
ontwikkelen die kalk noch cement 
bevatten en op alle gangbare 
dunbeddrainages kunnen worden 
gebruikt. De focus van de ontwik-
keling lag op een systeem voor de 
veilige verwerking van veeleisende 
bedekkingen zoals grote platen, 
tegels in fijn aardewerk en natuur- 
stenen.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bindmiddel snelle dekvloer
BOTAMENT® M 56 Speed

Gebruiksklare mortel snelle dekvloer
BOTAMENT® M 56 Speed FM

Flex-snellijm
BOTAMENT® M 10 Speed

Afdichtings- en isolatiestrook
BOTAMENT® AE-Bahn

Flex-snellijm
BOTAMENT® M 10 Speed

SySTEEM COMPONENTEN

Lijmmortel voor balkons en terrassen
BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp

Dieptegrondering
BOTAMENT® D 11

In de handel verkrijgbare
BOTAMENT® -drainageplaten

Voegmortel voor balkons en terrassen
BOTAMENT® BTF 200 Terrachamp
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1

2

3

4

5

Altijd veilig

TERRACHAMP met drainagemortel

Op de uitgedroogde bedekking wordt 
de voegmortel BTF 200 Terrachamp met 
een voegborstel ingevoegd en wegge-
wassen.

5

De lijm BOTAMENT® BTK 200 Ter-
rachamp wordt op de drainagemortel 
met de aangepaste getande spaan aan-
gebracht.

4

Met deze problematiek krijgt een plaatser 
vaak te maken. Er is een afdichting (bitu-
men- of kunststofbaan) aanwezig, maar 
hoe kan men hier vernuftig tegels of na-
tuursteen op aanbrengen?

Op een afdichting conform NEN 18195 
wordt een éénlagige PE-folie aange-
bracht met een helling van minstens 1,5 
- 2 % en aan de rand omhoog geleid aan 
de aangrenzende bouwdelen. 

1 2

Na het aanbrengen van een randisola-
tiesysteem kan de drainagemortel met 
een minimale dikte van 2 cm aange-
bracht, afgetrokken en glad afgewerkt 
worden.

3

SySTEEM COMPONENTEN

Lijmmortel voor balkons en terrassen
BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp

Drainagemortel
BOTAMENT® BTD 200 Terrachamp 

Drainagemortel

Voegmortel voor balkons en terrassen
BOTAMENT® BTF 200 Terrachamp

Vooral bij saneringen stoot 
men telkens weer op het pro-
bleem van een kleine construc-
tiehoogte. 
Met de Botament BTD 200 Ter-
rachamp drainagemortel als 
systeemcomponenten biedt 
zich de mogelijkheid om een 
stabiele en drainerende belas- 
tingsverdelingslaag met een 
minimale dikte van 20 mm 
te plaatsen. Dit beperkt de 
hoogte van de totale construc-
tie met ca. 50%. Bovendien is 
hij snel begaanbaar en kan 
na ca. 8 uur met de Botament  
BTK 200 Terrachamp lijmmor-
tel voor balkons en terrassen in  
combinatie met tegels of natuur- 
steen worden belegd.

Scheidingslaag
BOTAMENT® PE-folie 1-lagig

Afdekking NEN 18195
BOTAMENT® 

Bitumen- o. Kunststoff baan
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Plaatsing van speciale materialen
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Plaatsing van speciale materialen

Grote en kunstharsgebonden platen

Grote tegels zijn populair en 
worden vaak in privéruimten 
en openbare ruimten gebruikt, 
zoals autobedrijven, warenhui- 
zen en stations. Deze trend is 
voor plaatsingsbedrijven een 
grote uitdaging op het gebied 
van technische verwerking.
De plaatsing volgens de dunbed-
methode kan zonder voorberei-
dende werken, zoals plamuren 
of egaliseren, problemen ople-
veren, zelfs wanneer de voor-
bereidende werken aan de 
maattoleranties van NEN 18202 
voldoen. De gestelde maatto-
leranties zijn gewoonlijk niet 
voldoende om bij grote tegels 
een vlakke keramische vloer te 
verkrijgen. Hierbij moet al bij de 
prijsberekening rekening wor-
den gehouden met de meer- 
kosten.
Voor de egalisatie van het 
vloeroppervlak zijn onze 
nivelleermassa‘s Botament  
M 50 Classic, M 51 Classic en  
M 53 Extra met hun optimale 
verloopeigenschappen uiter-
mate geschikt. Voor muren zijn 
onze plamuurmassa’s Botament 
M 90 en M 100 geschikt. Beide 

producten kunnen na twee uur 
met keramische tegels worden 
belegd. Voor de aansluitende 
plaatsing van de vloertegels 
raden wij onze multifunctionele 
lijm MULTISTAR in een wervel-
bed aan.
Voor de plaatsing van wandte-
gels moet MULTISTAR door de 
noodzakelijke vormvastheid in 
een dunbed worden gemengd. 
Vóór de grote platen in het 
lijmbed te leggen, moet de ach-
terkant van de tegels met een 
contactplamuurlaag uit de te-
gellijm worden voorzien.
 
Spanningen in de platen
Spanningen in de platen be-
rokkenen vaak schade bij de 
plaatsing van tegels. Grote te-
gelbedekkingen zijn bijzonder 
kwetsbaar, omdat ze worden 
blootgesteld aan grotere span-
ningen dan bedekkingen uit 
kleinere formaten.

Om spanningen in grote platen 
te verminderen, moet

•  een voldoende dik lijmbed 
met een goede bevochtiging 

verkregen worden (gecombi-
neerde plaatsingsmethode),

• strikt rekening gehouden 
worden met de geschiktheid 
om te plaatsen, en de op-
warmfasen van dekvloeren en 
met de plaatbedekking,

• buiten gebruik gemaakt wor-
den van lichte platen,

• moet bij grote venstergevels 
eventueel gebruik gemaakt 
worden van isolatiesystemen.

Kunstharsgebonden platen
Kunstharsgebonden platen zijn 
eveneens in de mode. Hoewel ze 
optisch zeer aantrekkelijk zijn, 
zijn ze toch een beetje kritiek wat 
de plaatsing betreft. Vele kunst-
harsgebonden platen hebben de 
neiging om zich tijdens de plaat- 
singswerken te vervormen. Voor 
deze veeleisende bedekkingen 
heeft zich onze multifunctionele 
tegel- en natuursteenlijm MUL-
TISTONE onderscheiden. Bij zeer 
kritieke platen raden we onze 
epoxyhars voeg- en lijmmortel 
Botament EF 500/EK 500 aan. 
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De bevochtiging controleren door 
opname van de tegel.

5

De grote bedekking met 
MULTIFUGE®Base of MULTIFUGE® 
Fine of MULTIFUGE®FineSpeed  
voegen.

6

De tegels zorgvuldig in het lijmbed 
plaatsen.

4

Op de ondergrond de diepgrond 
BOTAMENT® D 11 aanbrengen.

1

De epoxyhars voeg- en lijmmortel 
BOTAMENT® EF 500/EK 500 of MUL-
TISTONE® in wervelbed aanbren-
gen met een spaan met voldoende 
grote tanden.

2

Op de achterkant van de platen BO-
TAMENT® EF 500/EK 500 of MULTI-
STONE® aanbrengen.

3

1

2

Multifunctionele voegmortel

 MULTIFUGE®Base (3 – 30 mm) of

MULTIFUGE®Fine (tot 7 mm) 

of MULTIFUGE®FineSpeed 
(tot 10 mm)

Dieptegrondering

BOTAMENT® D 11

SySTEEM COMPONENTEN

Multifunct. tegel- en natuursteenlijm

MULTISTONE® of
Epoxyharslijm en -voegmortel  

BOTAMENT® EF 500/EK 500

In deze gevallen raden wij aan 
om persoonlijk advies te vra-
gen bij de technische afdeling 
van Botament. Na laboratori-
umonderzoek bieden wij ge-
richt plaatsingsadvies aan.

3 + 4 + 5 + 6

Alternatieve producten van BOTAMENT® vindt u op pagina 46 en verder.
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BOTAMENT® D 11
Dieptegrondering

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 1 l  plastic fles  
(6 st. per doos)

 5 l  plastic bus  
          (Palletinkoop:  
          64 x 5 l)
 10 l  plastic bus  
         (Palletinkoop: 
         40 x 10 l)
 200 l vat

Voor het gronden van sterk zuigende, mineraal gebon-
den ondergronden, gipspleister en bouwmaterialen 
van gipswand die voorzien werden van een hydrau-
lisch uithardende dunbedlijm. Voor het beperken van 
de stofvorming en het regelen van de zuigkracht van 
ondergronden uit beton, dekvloer, gips en metselwerk.

Kleur: rood

ong. 60-100 ml/
m² afhankelijk 
van het absorp-
tievermogen 
van de onder-
grond per laag.

• 1:1 verdunbaar
• Snel drogend
• Voor absorberende ondergronden
• Oplosmiddelvrij
• Voor binnen en buiten

ONDERGROND VOORBEREIDEN

BOTAMENT® D 15
Hechtgrondering

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 1 kg kunststof  
          fles 
          (6 st. per doos)  
5 kg kunststof 
          emmer

Kan ook onder nivelleer- en plamuurmassa‘s gebruikt 
worden. Voor het kleven van kritieke en niet-zuigende 
ondergronden, bv. oude tegelbedekkingen en voor het 
gebruik van tegellijm en nivelleer- en plamuurmassa‘s.

Kleur: tourquoise

ong. 0,12 kg/m2 • Voor gladde en niet-zuigende  
 ondergronden
• Sneldrogend
• Voor binnen
• Lage emissie

BOTAMENT® M 50 Classic
Nivelleermassa t/m 20 mm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop:
40 x 25 kg)

BOTAMENT® M 50 Classic is een zelfverlopende vloer-
plamuur voor egalisering van de ondergrond binnen 
en buiten.  

Kleur: grijs

ong. 1,6 kg/m2 /
mm laagdikte

• Klaar voor gebruik na ongeveer 3 uur
• voor verwarmde oppervlakken
• zeer grote hardheid van het  
 oppervlak
• bestand tegen stoelwielen
• naadloze laageigenschappen
• voor laagdikten van 0 - 20 mm in  
 één bewerking

BOTAMENT® R 20
Multiprimer
Multifunctionele gronde-
ring 1K

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 5 kg  blikken 
emmer

 10 kg  blikken 
emmer

BOTAMENT® R 20 Multiprimer is een multifunctionele, 
eencomponentige grondering voor vele toepassingge-
bieden. Het product is geschikt als bescherming
tegen vocht in dekvloeren.

Kleur: amber

ong. 150 g/m2 • Bescherming tegen vocht in  
 calciumsulfaatdekvloeren beneden  
 groot formaat tegels
• Kwartszandgevuld systeem zonder 
 bijkomend zandstralen
• Zeer goede hechting op zuigende  
 en niet-zuigende ondergronden
• Lage viscositeit

NIEUW!

BOTAMENT® M 51 Classic
Nivelleermassa 5 tot 30 mm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop:
40 x 25 kg)

BOTAMENT® M 51Classic is een zelfverlopende vloer-
plamuur voor egalisering van de ondergrond binnen 
en buiten.

Kleur: grijs

ong. 1,8 kg/m2 /
mm laagdikte

• Klaar voor gebruik na ongeveer 3 uur
• voor verwarmde oppervlakken
• zeer grote hardheid van het  
 oppervlak
• bestand tegen stoelwielen
• naadloze laageigenschappen
• voor laagdikten van 5 - 30 mm in  
 één bewerking

Producten, gegevens en eigenschappen

Productoverzicht
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BOTAMENT® M 53 Extra
Vezelgewapende, cementaire 
nivelleermassa van 40 mm 

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop:
40 x 25 kg)

Vezelgewapende en cementhoudende nivelleermassa 
voor het binnenshuis egaliseren van oneffenheden en 
de plaatsing van ondergronden conform de norm in
laagdikten tot 40 mm.

Kleur: grijs

ong. 1,5 kg/m2/
mm laagdikte

• Bruikbaar op houten ondergronden
• Voor dunlagige vloerverwarmingen
• Voor binnen
• Voor gietasfalt
• Vezelgewapend
• Vermindert scheurvorming

BOTAMENT® M 100  
Egalisatieplamuur 3-50 mm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

   5 kg Papieren zak 
 25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg)

Egalisatiemortel op basis van cement voor het egalise-
ren en bepleisteren van wanden en vloeren uit beton 
en cement. Voor het vervaardigen van hellings- en  
nivelleerlagen in dunne en dikke laagdikten. Maakt de 
snelle voorbereiding van de ondergrond voor de op-
name van platen mogelijk.

Kleur: grijs

ong. 1,3 kg/m2/
mm laagdikte

• Voor laagdikten van 3 tot 50 mm
• Na ongeveer 2 uur klaar om te 
 worden gebruikt
• voor wand en vloer
• Voor binnen en buiten
• Kan geschuurd en glad gemaakt 
 worden
• Voor minerale koven
• Voor zones die voortdurend onder
 water staan

BOTAMENT® M 90  
Lichte egalisatieplamuur 30 mm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 20 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 20 kg)

Fijnere egalisatieplamuur met een hoog rendement 
voor het egaliseren en bepleis Teren van wanden en 
vloeren uit beton en cement. Voor het vervaardigen van 
hellingsen nivelleerlagen in dunne en dikke laagdikten. 
Maakt de snelle voorbereiding van de ondergrond voor 
de opname van platen mogelijk.

Kleur: grijs

ong. 1,3 kg/m2/
mm laagdikte

• Voor laagdikten tot 30 mm
• Na ongeveer 2 uur klaar om te 
 worden gebruikt
• Voor wand en vloer
• Voor binnen en buiten
• Kan geschuurd en glad gemaakt 
 worden
• Zeer fijn oppervlak
• Voor zones die voortdurend onder
 water staan
• Zeer hoog rendement

BOTAMENT® BS 50 Speed
Versnelling voor nivelleermassa’s

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 500 ml kunststoff-
  flessen
(20 flessen per 
karton)

BOTAMENT® BS 50 Speed is een versneller voor de 
nivelleermassa’s BOTAMENT® M 50 Classic en BOTA-
MENT® M 51 Classic. Het product maakt het snellere 
plaatsen van nivelleermassa’s met keramische bedek-
kingen en natuursteenen mogelijk.

Kleur: wit-transparant

ong. 500 ml/
25 kg zak

• voor het snelle hydraulische afbinding
 van BOTAMENT® Nivelleermassa‘s 
 M 50 Classic en M 51 Classic
• plaatsen van keramische bedekkingen
 al na ~ 90 minuten mogelijk
• universeele substituut voor
 snelnivelleermassa‘s
• ideaal voor projecten waar tijd krap is
• snelle bouwvooruitgang

NIEUW!
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BOTAMENT® R 70
Giethars 2C 

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

verpakking (karton) 
van 1,8 kg

3 x 200 ml 
component A
(transparant)

3 x 400 ml 
component B (bruin)
+ 2 lege recipienten

BOTAMENT® R 70 is een oplosmiddelvrije laagviskeuze 
silicaathars voor het dichtg Ieten van scheuren en voe-
gen binnen en buiten.

Kleur: beige (in gemengde toestand)

indien nodig • Constructief verharsen van scheuren 
 in dekvloeren
• Dekvloerklemmen zijn niet nodig
• Snel verhardend
• Zeer emissiearm
• Geurneutraal
• Mengen van deelhoeveelheden 
 is mogelijk

•	REUKLOS

•	OOK	IN	KLEI
NERE	

		HOEVEELHED
EN	TE	

		VERWERKEN

•	KLEMANKER
S	NIET	NODIG

BOTAMENT® SB 78
systeem afdichtingstape

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

Rol 50 m, 
12 cm breed
Binnenhoeken (10 st.)
Buienhoeken (10 st.)

Dichtingsmanchet
120 x 120 mm (10 st.)
425 x 425 mm (10 st.)

Sanitaire strook en toebehoren voor het afdichten van 
stoot- en hoekvoegen in vochtige omgevingen, bv. 
zwembadbouw en in ruimten die blootgesteld zijn aan
chemicaliën.

Kleur: blauw

afhankelijk van 
de toepassing 

• Zeer elastisch
• Voor binnen en buiten
• Zeer scheurbestendig
• Getest voor BK A0, A, B0, C
• Sterk hechtend

PREMIU
M-KWA

LITEIT!

BOTAMENT® M 56 Speed FM
Gebruiksklare mortel snelle
dekvloer

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 25 kg  Papieren zak
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg)

BOTAMENT® M 56 Speed FM is een gebruiksklare mor-
tel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor het 
aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, 
dekvloeren op een scheidingslaag en zwevende dek- 
vloeren.

Kleur: grijs

~ 20 kg/ m²/ cm • Na 4 uur klaar voor bedekking
• Ideaal voor werven waar tijd krap is
• Hydrofoob (goed beschermd tegen 
 vocht)
• Voor binnen en buiten
• Op basis van hoogwaardig 
 CEM I-cement 
• Beperking van krimpen en spanning
 bij de uitharding
• PompbaarzEER	K

RIMPA
RM!

BOTAMENT® M 56 Speed
Bindmiddel snelle dekvloer

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 25 kg  Papieren zak
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg)

BOTAMENT® M 56 Speed is een bindmiddel voor een 
snelle dekvloer op cement-basis voor het aanmaken 
van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op 
een scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

Kleur: grijs

afhankelijk van 
de toepassing 
(www.botament.
com)

• Na 4 uur klaar voor bedekking
• Ideaal voor werven waar tijd krap is
• Hydrofoob (goed beschermd tegen 
 vocht)
• Voor binnen en buiten
• Op basis van hoogwaardig 
 CEM I-cement 
• Beperking van krimpen en spanning
 bij de uitharding
• Pompbaar

zEER	K
RIMPA

RM!
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BOTAMENT® MD 2 THE BLUE 1

 Speciale afdichting 2C
Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

  20 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 20 kg)

BOTAMENT® MD 2THE BLUE 1 wordt als compounddichting 
onder tegelbedekkingen zowel binnen als buiten 
gebruikt. Het product is bovendien erg geschikt voor 
gebruik in zwembaden.

Kleur: blauw

Verbruik af-
hankelijk van 
toepassing
(www.bota-
ment.com)

• Zeer flexibel
• Zeer scheurbestendig
• Getest voor A0, A, B0 en B
• Dampdoorlaatbaar
• Bescherming voor beton tegen 
 corrosiestimulerende bestanddelen
• Excellente verwerkingseigenschappen
• Voldoet an de eisen van NEN EN 14891

AFDICHTINGEN

BOTAMENT® DF 9 S/R
Dichtingsfolie 1C rolbar

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

Spatelbaar:
12 kg Kunststof emmer
21 kg Kunststof emmer

Rolbaar:
5 kg Kunststof emmer
12 kg Kunststof emmer
21 kg Kunststof emmer

Palletinkoop:
16 x 21 kg
30 x 12 kg

Voor de naad- en voegloze oppervlakteafdichting van 
vochtige ruimten met een tegelbedekking. Uitste-
kende hechting voor minerale tegellijm. 

Kleur: grijs

ong. 1,2 kg/m2/
mm laagdikte

• Zeer elastisch
• Getest voor BK A0 en A (wand)
• Oplosmiddelvrij
• Dampdoorlaatbaar
• Voor binnen
• Rol- en spatelbare uitvoering
• Lage emissie

TEGELS ZETTEN

BOTAMENT® MD 1 Speed
Flexible dichtlaag 1C

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 20 kg  Papieren zak
(Palletinkoop: 
40 x 20 kg)

BOTAMENT® MD 1 SPEED wordt als compounddichting 
onder tegelbedekkingen zowel binnen als buiten 
gebruikt. 
Het product is geschikt voor gebruik in natte
ruimten, evenals op balkons en terrassen.

Kleur: grijs

ong. 1,2 kg/m2/
mm laagdikte

• Zeer flexibel
• Zeer scheurbestendig
• Getest voor A0, A en B0
• Reeds na ~ 4 uur met tegels 
 bekleedbaar
• Dampdoorlaatbaar
• Strijk- en spatelbaar
• Excellente verwerkingseigenschappen

MULTISTAR®

Multifunctionele tegellijm
Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 15 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 15 kg)

Multistar® Multistar is een lichte, stofarme multifunc-
tionele tegellijm die niet enkel voor een dun-, me-
dium- of wervelbed, maar ook als egalisatieplamuur 
bruikbaar is. Op basis van de grote vervormingsei-
genschappen is Multistar uitstekend geschikt voor een
veilige verlijming in sterk belaste zones zoals gevels, 
terrassen, balkons, betonconstructies of oppervlakken 
met vloerverwarming. 

Kleur: grijs

dunbed  
tanden van 
- 4 mm ~ 1,0 kg/m²
- 6 mm ~ 1,4 kg/m²
- 8 mm ~ 1,8 kg/m² 

vloeibed
tanden van 
- 8 mm ~ 1,7 kg/m²
- 10 mm ~ 1,9 kg/m²

middelbed 
~ 2,9 kg/m²

• zeer standvast en zeer flexibel
• extra geschikt voor grootformaat 
 platen
• hoogste rendement
• lange corrigeer- en verwerkingstijd
• minder stof
• voor het egaliseren van ongelijke 
 ondergronden tot 20 mm

NIEUW!

NIEUW!

BOTAMENT® AE  
Afdichtings- en
isolatiestrook

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

Rol 10 m, 1 m breed

Palletinkoop:
25 Kartons = 250 m2

Rol 30 m, 1 m breed

Palletinkoop:
16st = 480 m2

BOTAMENT® AE afdichtings- en isolatiestrook is een 
scheuroverbruggende afdichtings- en isolatielaag uit 
polyethyleen, aan beide zijden voorzien van een speciaal 
vliesweefsel voor een doeltreffende verankering in de 
tegellijm. 
Deze wordt met de hiervoor geschikte Botament-
tegellijm op een effen ondergrond gekleefd. De tegels 
worden onmiddellijk met de dunbedmethode op de 
strook geplaatst.
  

Kleur: blauw

afhankelijk van 
de toepassing 

• Elastisch
• Voor vochtige ruimtes, terrassen 
 en balkons
• Zeer scheurvast
• Getest voor BK A0, A, B0, C
• Snel bewerkbaar
• Zeer goed bestand tegen verrotting

PREMIU
M-KWA

LITEIT!

MET	BO
TAMEN

T®	M	21	C
LASSIC

	

EN	BOT
AMENT

®	M	10	S
PEED	

IN	HET	
SYSTEM

	GETES
T!
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BOTAMENT® EF 500/EK 500  
Epoxyharslijm en -voegmortel 
2C 2 - 10 mm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 5 kg emmer BOTAMENT® EF 500/EK 500  is een zeer chemicaliën-
bestendige voeg- en lijmmortel met epoxyhars voor 
muur- en vloerbedekkingen binnen en buiten.

Kleur: wit (Nr. 10), zilvergrijs (Nr. 16), grijs (Nr. 24)

Voegbreedte 
8 mm: Splijtplaten   
24 x 11,5 x 1,0 = 
1,86 kg/m²
Voegbreedte 
5 mm:  Tegels
10 x 10 x 0,8  = 
1,33 kg/m²
Voegbreedte 
3 mm:  Mozaïek 
2,0 x 2,0 x 0,3  = 
1,26 kg/m²

• zeer goed bestand tegen chemicaliën
• makkelijk te verwerken
• kan zeer goed met water afgewassen
 worden
• KDW/KSW-getest
• goede aanhechting
• grote slijtbestendigheid
• getest voor gebruik in drinkwater-
 reservoirs en zwembaden volgens 
 DVGW W 270
• getest over een komstig NEN 
 EN 12004: R2 TE

KTW/KSW-getest!

BOTAMENT® M 29 HP
Premium Flex-vloerlijm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

  25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg)

BOTAMENT® M 29 HP werd speciaal ontwikkeld voor het 
gebruik bij bouwobjecten met een zeer hoge vloerbe-
lasting. De gietbare consistentie van de vloerlijm maakt 
een uitermate kosteneffectieve en rationele plaatsing 
van keramische bekledingen mogelijk. Voor het leggen 
van vloerbekledingen uit steengoed, fijn steengoed, 
splijtplaten, vloerklinkerplaten, klinkertegels, mozaïek en 
verkleuring ongevoelige natuursteenen.

Kleur: grijs

ong. 4,8 kg/m² • hoog rendement
• zeer flexibel
• voor verwarmde oppervlakken, 
 terrassen en balkons
• Voor een bijna volledige dekking
• Zeer soepele consistentie
• Voor hoge mechanische belasting
• bijzonder geschikt voor grote 
 formaten

BOTAMENT® M 21 Classic
Flexibele toplijm

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

5 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
96 x 5 kg)
25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg)

Voor keramische bekledingen van vloeren en wanden 
uit steengoed, fijn steengoed, splijtplaten, vloerklin-
kerplaten, klinkertegels en mozaïek.
Voor het verlijmen van isolatie- en lichtbetonplaten.
 

Kleur: grijs

tanden van 
- 6 mm ~ 2,4 kg/m²
- 8 mm ~ 3,2 kg/m²
-10 mm ~ 3,8 kg/m²

• flexibel
• zeer standvast
• voor verwarmde oppervlakken
• voor tegel op tegel
• lange correctie- en opentijd
• geschikt voor zwembaden en 
 drinkwaterreservoirs (DVGW W 270 
 en W 347)
• Met BOTAMENT AE Afdichtings- en 
 isolatiestrook in het systeem getest.

BOTAMENT® M 10 Speed
Flex-snellijm C2 FT

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 5 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
96 x 5 kg)
25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg)

BOTAMENT® M 10 Speed is een flexibele dun- en vloei-
bed-lijm voor tegelbekledingen die zeer snel gevoegd 
en belast moeten worden. BOTAMENT® M 10 Speed 
maakt het mogelijk om ook bij koude temperaturen 
een snelle vooruitgang te garanderen. 
Voor het leggen van steengoed, fijn steengoed, splijt-
platen, klinker, mozaïek, betonplaten en verkleuring 
ongevoelige natuursteenen.

Kleur: grijs

tanden van 
- 6 mm ~ 2,3 kg/m²
- 8 mm ~ 2,8 kg/m²
-10 mm ~ 3,6 kg/m²

• Na ca. 90 minuten begaan- en 
 voegbaar
• Toepasbaar bij lage temperaturen
• Voor verwarmde oppervlakken
• Flexibel
• Met BOTAMENT® AE Afdichtings- en 
 isolatiestrook in het systeem getest.

MULTISTONE® 
Multifunctionele tegel-en 
natuursteenlijm 

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

15 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 15 kg)
3 kg  Papieren zak
(4 stuks in folie)

Multistone® is een lichte multifunctionele natuursteen- 
en tegellijm, die als dun-, middel- en tegelbedlijm en 
als  egalisatieplamuur en aanzetmortel kan worden 
gebruikt Multistone® is uitstekend geschikt voor een 
veilige verlijming van vele verkleuring gevoelige harde 
en zachte steensoorten alsook voor nagenoeg alle 
keramische bekledingen.

Kleur: crèmewit

dunbed:
tanden van 
- 6 mm ~ 2,0 kg/m²
- 8 mm ~ 2,6 kg/m²
-10 mm ~ 3,0 kg/m²

vloeibed:
tanden van 
- 8 mm ~ 2,5 kg/m²
-10 mm ~ 2,8 kg/m²

middelbed:
 ~ 2,9 kg/m²

• Zeer duurzaam voor grote formaten
 (C2 FT)
• Zeer groot uitstrijkvermogen
• Snelhardend
• Voor vrijwel alle ondergronden
• Voor vrijwel alle natuurstenen en 
 keramische bekledingen
• Zeer flexibel volgens NEN EN 12002 
 (S1 / S2)
• Low Emission
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VOEGMORTEL EN -DICHTINGSMIDDELEN

BOTAMENT® S 3Supax

Natuursteen-silicone 
Leveringsvorm Productomschrijving Goede eigenschappen

310 ml kunststoff 
cartouche 
(Min. 6 stk. per doos)

Voor de uitvoering van elastische uitzet- en aansluitvoe- 
gen, speciaal voor marmer en andere natuurstenen.

Kleur: 
wit (Nr. 10), pergamon (Nr. 11), zilvergrijs (Nr. 16),  
betongrijs (Nr. 20), manhattan (Nr. 23), grijs (Nr. 24),  
titaangrijs (Nr. 25), bahamabeige (Nr. 33), cacao (Nr. 38)

• Flexibel
• Voor binnen en buiten
• Vermindert verkleuringen in de 
 randzones
• Geschikt voor vele natuurstenen
• Neutraal vernettend
• Optimale hechting

BOTAMENT® S 5Supax

Sanitair-silicone
Leveringsvorm Productomschrijving Goede eigenschappen

300 ml kunststoff 
cartouche 
(Min. 12 stk. per doos)

cacao (Nr. 38) 
(Min. 6 stk. per doos)

Voor de uitvoering van elastische uitzet- en aansluit-
voegen in sanitaire en vochtige ruimten uit glas, email 
en keramiek.

 Kleur: 
transparent (Nr. 01), wit (Nr. 10), pergamon (Nr. 11), 
zilvergrijs (Nr. 16), betongrijs (Nr. 20), manhattan (Nr. 23),
grijs (Nr. 24), titaangrijs (Nr. 25), antraciet (Nr. 26),  
jasmijn (Nr. 29), bahamabeige (Nr. 33), cacao (Nr. 38)

• Flexibel
• Na verharding schimmelwerend 
 (Uitzondering transparent)
• Voor binnen en buiten
• Optimale hechting
• Zuur vernettend

MULTIFUGE®Base
Multifunctionele voegmortel  
CG2 WA
voegbreedten van 3-30 mm

Speciaal geschikt voor 
fijnsteengoed, steengoed en 
natuursteen 

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

 5 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
96 x 5 kg)
25 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 25 kg) 

Multifuge®Base is een snel verhardende voeg met een 
breed toepassingsspectrum binnen en buiten. 
Op basis van de uitstekende verwerkings- en wasei-
genschappen zijn grote oppervlaktes op wand en vloer 
binnen korte tijd te realiseren.

Kleur:
zandgrijs (Nr. 15), zilvergrijs (Nr. 16), betongrijs (Nr. 20),
grijs (Nr. 24), titaangrijs (Nr. 25), antraciet (Nr. 26)

Voegbreedte 5 mm: 
Mozaïek   
20,0 x 20,0 x 0,8 cm 
= 0,75 kg/m²
Voegbreedte 4 mm:
Tegels 
30 x 60 x 0,8 x  
0,4 cm = 0,36 kg/m²

• Voor voegbreedten van 3-30 mm
• Flexibel - Voor verwarmde 
 oppervlakken
• Vloeibaar te verwerken zonder 
 inbranden
• Voor terrassen en balkons
• Hoge straal-, stoom- en slijtweerstand 

MULTIFUGE®FINE  
Multifunctionele voegmortel
CG2 WA 
voegbreedten tot 7 mm

Speciaal geschikt voor 
steengoed

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

  4 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
96 x 4 kg)
15 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 15 kg)

Multifuge®Fine is een voeg met een breed toepassings-
spectrum speciaal voor hoogwaardige, zuigende en 
zwak zuigende materialen binnen en buiten.
De fijne en gladde oppervlakte zorgt speciaal bij exclu-
sieve wanden en vloeren voor een perfecte uitstraling.

Kleur:
4 kg Papieren zak: wit (Nr. 10), pergamon (Nr. 11),  
zilvergrijs (Nr. 16), manhattan (Nr. 23), grijs (Nr. 24),
titaangrijs (Nr. 25), antraciet (Nr. 26), bahama (Nr. 33), 
cacao (Nr. 38)
15 kg Papieren zak: wit (Nr. 10), pergamon (Nr. 11), 
zilvergrijs (Nr. 16), manhattan (Nr. 23), grijs (Nr. 24)

Voegbreedt 3 mm:
Mozaïek
2,0 x 2,0 x 0,3 x 
0,3 cm = 1,33 kg/m² 
Voegbreedt 4 mm:
Tegels 
30 x 60 x 0,8 x 
0,4 cm = 0,34 kg/m²

• Voor voegbreedten tot 7 mm
• Flexibel - Voor verwarmde 
 oppervlakken
• Fijn en glanzend oppervlak
• Water- en vuilafstotend
• Hoge zijdelingse aanhechting 

MULTIFUGE®FineSPEED  
Multifunctionele voegmortel
CG2 WA 
voegbreedten tot 10 mm

Speciaal geschikt voor 
fijnsteengoed, steengoed,  
natuursteen en glasmozaiek

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

  4 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
96 x 4 kg)
20 kg Papieren zak 
(Palletinkoop: 
40 x 20 kg)

Multifuge®FineSpeed is een voeg met een breed 
toepassingsspectrum speciaal voor hoogwaardige, zui-
gende en zwak zuigende materialen binnen en buiten. 
Door de High Speed Technologie is het mogelijk om de 
wanden en vloeren na korte tijd al te reinigen.
De fijne en gladde oppervlakte zorgt speciaal bij exclu-
sieve wanden en vloeren voor een perfecte uitstraling.

Kleur:
4 kg Papieren zak: wit (Nr. 10), pergamon (Nr. 11),  
zilvergrijs (Nr. 16), manhattan (Nr. 23), grijs (Nr. 24), 
titaangrijs (Nr. 25), antraciet (Nr. 26), bahama (Nr. 33), 
cacao (Nr. 38)
15 kg Papieren zak: wit (Nr. 10), pergamon (Nr. 11), 
zilvergrijs (Nr. 16), manhattan (Nr. 23), grijs (Nr. 24)

Voegbreedt 3 mm:
Mozaïek
2,0 x 2,0 x 0,3 x 
0,3 cm = 1,33 kg/m² 
Voegbreedt 4 mm:
Tegels 
30 x 60 x 0,8 x 
0,4 cm = 0,34 kg/m² 

• Voor voegbreedten tot 10 mm
• Flexibel - Voor verwarmde 
 oppervlakken
• Fijn en glanzend oppervlak
• Water- en vuilafstotend
• Snell verhardend en hoge rendement 
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BOUWPLATEN 

BOTAMENT® RK
Buiskast

Leveringsvorm Productomschrijving Goede eigenschappen

Paletin:
64 st. 150 x 150 mm
40 st. 200 x 200 mm
40 st. 300 x 300 mm
40 st. 200 x 400 mm

Buiskastanker:

20 mm 
(100 st. in de doos)

Slagplug:

80 mm 
(250 st. in de doos)

Geprefabriceerde bekledingen voor leidingkasten ver-
vaardigd uit BOTAMENT® BP bouwplaten voor de een-
voudige en snelle montage.

Hardschuim aan weerszijden met speciale mortel 
bedekt

• Eenvoudige en rationele verwerking
• Aanvullende warmte-isolatie
• Stabiel en drukvast
• Weinig gewicht
• Waterafstotend
• Proeven voor brandwerendheid
 

GELUIDDEMPENDE EN ONTKOPPELING

BOTAMENT® DE
Dunontkoppeling

Leveringsvorm Productomschrijving Goede eigenschappen

Verpakkingseenheid: 
50 m²/doos

Is uitstekend geschikt voor de vermindering van scheur-
vorming van kritieke ondergronden bij zeer geringe 
opbouwhoogte. Voor de verwerking in de sanering van 
oude gebouwen zijn vooral het geringe oppervlaktege-
wicht en de geringe opbouwhoogte van het vlies zeer 
voordelig.

Afmetingen: 50 m x 1 m x 0,7 mm 
(lengte x breedte x dikte)

• Isoleert de bekleding van de 
 ondergrond
• Voor stabiele (gescheurde) onder-
 gronden
• Voor gemengde ondergronden
• Geringe opbouwhoogte
• Weinig oppervlaktegewicht
• Makkelijk op maat te maken met 
 tapijtmes

BOTAMENT® TE Geluiddem-

pende en ontkoppelingsplaat

Leveringsvorm Productomschrijving Goede eigenschappen

Verpakkingseinheid:
20 platen = 12 m²/
doos

Palletinkoop:
6 dozen = 72 m²

Voor de vermindering van het contactgeluid en de 
isolatie van kritieke ondergronden bij een zeer geringe 
opbouwhoogte.  

Latexgebonden polymeervezelplaat

Afmetingen: 100 x 60 x 0,6 cm (lengte x breedte x dikte)

• Vermindering van contactgeluiden
 onder keramische bekledingen
 met 14 dB getest overeenkomstig 
 EN ISO 140-8
• Slechts 6 mm opbouwhoogte
• Weinig oppervlaktegewicht, 
 slechts 0,8 kg/m²
• Makkelijk op maat te maken met 
 tapijtmes
• Alleen voor binnen
• Warmte-isolerend
• Onder laminaat, parket 
 (zwevende plaatsing) en tegels
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BOTAMENT® BTF 200
TERRACHAMP
Voegmortel voor balkons en
terrassen 2C

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

Verpakking van 
5 kg 
(Palletinkoop: 
33 x 5 kg)

BOTAMENT® BTF 200 Terrachamp is een doorlaatbare 
voegmortel op basis van reactiehars voor de vloerbekle-
dingen op balkons en terrassen. BTF is geschikt voor
voegbreedten van 3 tot 15 mm. BTF 200 Terrachamp mag 
uitsluitend gebruikt worden met het systeem BTK 200 
Terrachamp Lijmmortel voor balkons en terrassen. 

Kleur: zandgrijs (Nr. 15), grijs (Nr. 24), antraciet (Nr. 26)

Voegbreedte 8 mm:
Splijtplaten   
24,0 x 11,5 x 1,0 =
1,9 kg/m²
Voegbreedte 5 mm:
Tegels            
10 x 10 x 0,8 cm =
1,3 kg/m²
20 x 20 x 0,8 cm =
0,7 kg/m²
Voegbreedte 3 mm:
Mozaïek    
2,0 x 2,0 x 0,3 =
1,3 kg/m²

• Hoog dampdoorlaatbaar systeem
• Uitstekende aanhechting
• Eenvoudig met koud water te reinigen
• Revolutionaire kleurenbinding zonder
 kleurpigmenten
• Optimale verwerking, ook bij hoge 
 temperaturen
• Voor nagenoeg alle keramische tegel-
 bekledingen en kleurvaste natuurstenen
• Hoge bescherming tegen uitbloeiingen
 door de HyDRO O2 Flex technologie

BOTAMENT® BTD 200
TERRACHAMP
Drainagemortel voor balkons 
en terrassen 2C 

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

Bindmiddel 
verpakking van 1 kg
0,75 kg component (A)
0,25 kg component (B)

SD Speciaal zand
kunststof zak van 
25 kg 

BOTAMENT®  BTD 200 Terrachamp is een waterdoorla-
tende mortel op basis van reactiehars voor het maken 
van drainerende onderconstructies voor balkon- en 
terrasbedekkingen. BOTAMENT® BTD 200 Terrachamp 
wordt met BTK 200 Terrachamp lijmmortel voor balkons 
en terrassen en BTF 200 Terrachamp Voegmortel voor 
balkons en terrassen gebruikt voor het plaatsen van sterk 
vorstbestendige balkon- en terrasbekledingen zonder 
uitbloeiingen.

Kleur: bindmiddel transparent

~ 0,6 kg/ m²/ cm 
Bindmiddel 
  
~ 16 kg/ m²/ cm 
Speciaal zand

• Drainagemortel voor het BOTAMENT®

 Terrachamp-systeem
• Hoge vorst- en dauwwisselbestendigheid
• Zeer krimparme verharding
• Sterk belastbaar Gemakkelijk te 
 verwerken
• Een grotere bescherming tegen 
 uitbloeiingen door de HyDRO O2 
 Flex-technologie

TERRACHAMP

BOTAMENT® BTK 200
TERRACHAMP
Lijmmortel voor balkons en 
terrassen 2C 

Leveringsvorm Productomschrijving Verbruik Goede eigenschappen

verpakking van 
10 kg 
(Palletinkoop: 
33 x 10 kg)

BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp is een doorlaatbare 
lijmmortel op basis van reactiehrs voor vloerbekledin-
gen op balkons en terrassen. BTK 200 Terrachamp mag 
uitsluitend gebruikt worden met het systeem BTF 200 
Terrachamp Voegmortel voor balkons en terrassen.

Kleur: grijs

Tanden van 
8 mm ~ 4,0 kg/m²
Tanden van
10 mm ~ 5,0 kg/m²

• Hoog dampdoorlaatbaar systeem
• Flexibiliteit heruitgevonden, ver boven
 de eisen van NEN EN 12002-norm
• Hoge vorst- en dauwwisselbestendig-
 heid
• Unieke verwerkingseigenschappen
• Plaatsing zonder gecombineerde 
 methode
• Voor nagenoeg alle keramische 
 tegelbekledingen en kleurvaste 
 natuurstenen
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Muur

Plamuur van cement-/kalkcement • • • • • • • • • • • • • •

gipsplamuur • • • • • • • • •  

Cementgebonden vezelplaten, bouwplaten • • • • • • • • • • •

Gipskartonplaten • • • • • • • •  

Lichtbeton • • • • • • • • • • • • •

Cellenbeton • • • • • • • • • • •

Oude keramische bedekkingen • • • • • • • • • •

Olie- en lakverven • • • • • • • • • • •

Beton, 3 maanden oud • • • • •1) •1) •1) •  

Beton, 6 maanden oud •  • • • • • • • • • • • • •

Vloer     

Cementen dekvloer, onverwarmd • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cementen dekvloer 
(dekvloer voor verwarming volgens NEN 18560) • • • • • • • • • • • • • • • •

Cementen dekvloer plus dunlagig 
vloerverwarmingssysteem • • • • • • • • • • • • • • •

Calciumsulfaat dekvloer, onverwarmd en als 
dekvloer voor verwarming volgens NEN 18560 • • • •  • • • • • • • • • •  

Calciumsulfaat dekvloer plus 
dunlagig vloerverwarmingssysteem • • •  • • • • • • • • • •

Jonge cementen dekvloer 2) •  •2)   •

Dekvloer uit gietasfalt met zand bestrooid, 
binnen •4)  •4) •4) •1) •1) • • • • • •

Dekvloer uit gietasfalt niet met zand bestrooid, 
binnen • •4)  •4) •4) •1) •1) • • • •  

Droge dekvloer/Gipsvezelplaten • • • • • • • • • • • • •

Magnesiet  en steenhout dekvloer • •2) •2)  • • • • • • • • • •  

Oude keramische bedekkingen • • •  • • • • • • • • • •

Olie- en lakverven • • • • • • • • • • • • • •

Beton, 3 maanden oud • • • • • • •1)   •1) •1) • •

Beton, 6 maanden oud •  • • • • • • • • • • • • • • • •

Kritieke ondergronden (spaanplaten, planken 
vloeren, gescheurde dekvloer) Plaatsing van het BOTAMENT®-isolatiesysteem                          •2) 

Metaal Gelieve contact op te nemen met de technische afdeling. DE + CH: Tel.: +49 20 41/10 19-33  /           AT: Tel.: +43 (0) 676-775 01 30

Productoverzicht

Lijmmortel voor muur en vloer

1)  1/3 van het aanmaakwater door de hechtemulsie BOTAMENT® D 10 vervangen.
2)  Gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.
3)  Enkel geschikt voor binnen.
4) Tot  5 mm

• Is geschikt         •• Wordt sterk aanbevolen
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Muur

Plamuur van cement-/kalkcement • • • • • • • • • • • • • •

gipsplamuur • • • • • • • • •  

Cementgebonden vezelplaten, bouwplaten • • • • • • • • • • •

Gipskartonplaten • • • • • • • •  

Lichtbeton • • • • • • • • • • • • •

Cellenbeton • • • • • • • • • • •

Oude keramische bedekkingen • • • • • • • • • •

Olie- en lakverven • • • • • • • • • • •

Beton, 3 maanden oud • • • • •1) •1) •1) •  

Beton, 6 maanden oud •  • • • • • • • • • • • • •

Vloer     

Cementen dekvloer, onverwarmd • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cementen dekvloer 
(dekvloer voor verwarming volgens NEN 18560) • • • • • • • • • • • • • • • •

Cementen dekvloer plus dunlagig 
vloerverwarmingssysteem • • • • • • • • • • • • • • •

Calciumsulfaat dekvloer, onverwarmd en als 
dekvloer voor verwarming volgens NEN 18560 • • • •  • • • • • • • • • •  

Calciumsulfaat dekvloer plus 
dunlagig vloerverwarmingssysteem • • •  • • • • • • • • • •

Jonge cementen dekvloer 2) •  •2)   •

Dekvloer uit gietasfalt met zand bestrooid, 
binnen •4)  •4) •4) •1) •1) • • • • • •

Dekvloer uit gietasfalt niet met zand bestrooid, 
binnen • •4)  •4) •4) •1) •1) • • • •  

Droge dekvloer/Gipsvezelplaten • • • • • • • • • • • • •

Magnesiet  en steenhout dekvloer • •2) •2)  • • • • • • • • • •  

Oude keramische bedekkingen • • •  • • • • • • • • • •

Olie- en lakverven • • • • • • • • • • • • • •

Beton, 3 maanden oud • • • • • • •1)   •1) •1) • •

Beton, 6 maanden oud •  • • • • • • • • • • • • • • • •

Kritieke ondergronden (spaanplaten, planken 
vloeren, gescheurde dekvloer) Plaatsing van het BOTAMENT®-isolatiesysteem                          •2) 

Metaal Gelieve contact op te nemen met de technische afdeling. DE + CH: Tel.: +49 20 41/10 19-33  /           AT: Tel.: +43 (0) 676-775 01 30



48 

Productoverzicht 

Tegel- en natuursteenlijm

1) 1/3 van het aanmaakwater door de hechtemulsie BOTAMENT® D 10 vervangen.
2) Gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.
3) We raden een testverlijming en -voeging aan.

• Is geschikt         •• Wordt sterk aanbevolen

Ondergrond Tegel- en natuursteenlijm
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Platen

Stenen • • • • • • • •

Ongeglazuurde stenen tot 15 x 15 cm • • • • • • • • •

Stenen met een groot formaat • • • • • • • • •

Geglazuurde steenstroken, bv. 6 x 24 cm • • • • • • • •

Fijne stenen • • • • • • • • •

Gepolijste fijne stenen • • • • • • • •

Betonplaten, terrazzoplaten • • • • • • • •  

Glasmozaïek • • •1) •1)  • • •

Keramische mozaïek • • • • • • • •

Kunstharsplaten (vb. Objekt Stone)  •2) •2) •2) •

Klinkers, splijttegels, splijtstroken, geglazuurd • • • • • • • • •

Grove keramiek, groot formaat (handgevormd) • • • • • • •

Cottoplaten (na voorbehandeling zoals 
aangegeven door de fabrikant) • • • •

Glastegels 2)  •1) •

Natuurstenen 3)

Marmer, gekalibreerd • • •

Marmer, ongekalibreerd •  •

Graniet, gekalibreerd • • • • •2)

Graniet, ongekalibreerd •  •

Solnhofener-platen, gekalibreerd • • •

Solnhofener-platen, ongekalibreerd •  •

Leisteenplaten, gekalibreerd •  •1) •1)

Leisteenplaten, ongekalibreerd •  •1)
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Ondergrond Tegel- en natuursteenlijm
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Platen

Stenen • • • • • • • •

Ongeglazuurde stenen tot 15 x 15 cm • • • • • • • • •

Stenen met een groot formaat • • • • • • • • •

Geglazuurde steenstroken, bv. 6 x 24 cm • • • • • • • •

Fijne stenen • • • • • • • • •

Gepolijste fijne stenen • • • • • • • •

Betonplaten, terrazzoplaten • • • • • • • •  

Glasmozaïek • • •1) •1)  • • •

Keramische mozaïek • • • • • • • •

Kunstharsplaten (vb. Objekt Stone)  •2) •2) •2) •

Klinkers, splijttegels, splijtstroken, geglazuurd • • • • • • • • •

Grove keramiek, groot formaat (handgevormd) • • • • • • •

Cottoplaten (na voorbehandeling zoals 
aangegeven door de fabrikant) • • • •

Glastegels 2)  •1) •

Natuurstenen 3)

Marmer, gekalibreerd • • •

Marmer, ongekalibreerd •  •

Graniet, gekalibreerd • • • • •2)

Graniet, ongekalibreerd •  •

Solnhofener-platen, gekalibreerd • • •

Solnhofener-platen, ongekalibreerd •  •

Leisteenplaten, gekalibreerd •  •1) •1)

Leisteenplaten, ongekalibreerd •  •1)

Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet 
bindend. Het product moet op de betreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten worden afgestemd. Dit 
vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De 
van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk 
geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd.  Verdere technische details vindt u in de technische merkbladen 
op www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG  • Am Kruppwald 1 • 46238 Bottrop • www.botament.com
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Productoverzicht 

Voegmortel voor tegels en platen
• Is geschikt         •• Wordt sterk aanbevolen

Ondergrond voegmortel
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Platen

Stenen    •    •    • •    • •

Ongeglazuurde stenen tot 15 x 15 cm • • • • • •

Stenen met een groot formaat     •     •     • •     • •

Geglazuurde steenstroken, bv. 6 x 24 cm •   •

Fijne stenen •  •  • • •

Gepolijste fijne stenen • • •  •

Betonplaten, terrazzoplaten •    

Glasmozaïek    •    • • •

Keramische mozaïek • • • • • •

Kunstharsplaten (vb. Objekt Stone)     •     •  •

Klinkers, splijttegels, splijtstroken, geglazuurd •   • •

Grove keramiek, groot formaat (handgevormd)     •       •

Cottoplaten (na voorbehandeling zoals 
aangegeven door de fabrikant) •    

Glazen bouwstenen •   •

Glastegels    •    • •

Natuurstenen 1)   

Marmer     •     •

Graniet    • • •

Solnhofener-platen, gekalibreerd • • •

Schieferplaten     • • •

Natuursteen mozaïek • • •

1) We raden een testverlijming en -voeging aan.
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Productoverzicht 

Plaatsingsmortel voor natuurstenen

Natuursteen plaatsingsmortel/lijm

Steen volgens 
NEN EN 12440

Handelsbenamingen
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Dioriet „Fürstensteiner“    
Dolomiet „Kleinziegenfelder“    

Garbbro
„Nero Impala“    
„Star Galaxy“    

Gneis
„Giallo Veneziano“     
„Imperial White“    

Graniet

„Azul Platino“    
„Balmoral“    
„Baltic Red“    
„Bethel White“    
„Bianco Sardo“    
„Blanco Cristal“    
„Padang“    
„Rosa Beta“    

Granuliet „Kashmir White“    

Kalksteen

„Breccia Sarda“    
„Juramarmor“    
„Solnhofener“     

Marmer
„Arabescato di Carrara“   
„Estremoz“    

Migmatiet „Paradiso Bash“    
Syeniet „Blue Pearl“    

Travertijn
„Bad Cannstatt“     
„Bad Langensalza“     

Op de markt worden zeer veel verschillende natuurstenen onder dezelfde benaming verkocht. Bij verkleuringsgevoelig materiaal kunnen de eigen stoffen van de steen of bestanddelen 
uit de ondergrond onherstelbare verkleuringen en uitbloeiingen veroorzaken. Zuigende natuurstenen kunnen aanleiding geven tot de vorming van watervlekken of krulling. Bovendien 
bevatten sommige schiefersoorten scheidende stoffen. Om de beste resultaten te boeken, raden we een speciaal voor dit project opgezette proefverwerking aan. 
Als de ondergrond uit gipshoudende materialen bestaat, moeten de richtlijnen van de desbetreffende producent opgevolgd nageleefd worden.
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Voor elke belasting en vereiste

De juiste afdichting

    Soort belasting 

Afdichtend 

hoge	belasting	
					(opgelegd	door	de	bouwinspectie)

matige	belasting	
(niet	opgelegd	door	de	bouwinspectie)

A B C A0 BO

hoge belasting door 
niet-stuwend water 

binnenshuis

hoge belasting 
door van binnenuit 
stuwend water voor 
binnen en buiten

hoge belasting door 
niet-stuwend water 
met bijkomende 
chemische inwerkin-
gen binnenshuis

matige belasting 
door niet-stuwend 
water binnenshuis

matige belasting 
door niet-stuwend 
water buitenshuis 

Voorbeelden
• Douche-installaties in

   zwembaden, com-

   merciële omgevingen

   en sporthallen

Voorbeelden
• Zwembaden

• Waterreservoir

• Zones in contact 

   met drinkwater

Voorbeelden
• Grootkeukens

• Carwash 

• Productie-installaties

• Laboratoria

Voorbeelden
• privébadkamers

• hotelbadkamers

Voorbeelden
• Terrassen en balkons

   over onverwarmde

   zones

BOTAMENT® DF 9 
Dichtingsfolie 1C rolbar   ●

(enkel voor 
wandoppervlakken)  ● 

BOTAMENT® MD 1
SPEED 
Flexible dichtlaag 1C  ●  ●  ● 

BOTAMENT® 
MD 2 THE BLUE 1 
Speciale afdichting 2C  ●  ●  ●  ● 

BOTAMENT® AE 
Afdichtings- en 
isolatiestrook  ●  ●  ●  ● 

BOTAMENT® RA 
170 
Reactieharsafdichting 2C  ●  ●  ●  ●  ● 

In de sterk belastbare bereiken is het gebruik van een afdichtsysteem met een algemeen testbewijs van de bouwinspectie (abP) of Europese Technische Goedkeuring 
(ETA) verplicht. In de matig belastbare bereiken worden afdichtsystemen met abP of ETA aanbevolen. Alle bovenvermelde Botament-afdichtingsproducten zijn in 
combinatie met Botament SB 78 Sanitaire strook in het systeem getest.
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Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op onze jarenlange kennis en ervaring en is naar goed vermogen opgesteld. Ze is echter niet 

bindend en moet op de gegeven bouwobjecten en de bijzondere plaatselijke voorwaarden afgestemd worden. Daarbij gelden steeds de 

technische fiches in hun laatste uitgave, die u opwww.botament.com kunt downloaden. (Stand: mei 2015)
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Overzicht

Na te leven regelgevingen

NEN-Normen  

NEN 4102 Hoogbouwnorm 

NEN 4103 Niet-dragende scheiNENgswanden voor 
binnen 

NEN 4109 Geluidbescherming in hoogbouw 

NEN 18157 Uitvoering van keramische bekleNENgen 
volgens de dunbedmethode 

NEN 18183 Montagewanden uit gipskartonplaten 

NEN 18195 Bouwwerkafdichting  

NEN 18202 Toleranties in de hoogbouw 

NEN 18352 Tegel- en plaatwerkzaamheden 

NEN 18354  Asfaltbedekkingswerken 

NEN 18515 GevelbekleNENgen 

NEN 18560 Dekvloeren in de bouw 

NEN 19643  Behandeling van zwembadwater 

  
 

NEN EN-Normen  

NEN EN 206 Beton 

NEN EN 998 Bepalingen voor mortel en metselwerk 

NEN EN 1264 Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en 
koelsystemen 

NEN EN 12004 Mortel en lijmen voor tegels en platen – 
Definities en specificaties 

NEN EN 13279 Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Defini-
ties en eisen 

NEN EN 13501 Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen 

NEN EN 13813 Dekvloermortel, dekvloermassa’s en  
dekvloeren, eigenschappen en gebruik

NB: De opsomming van de in acht te nemen regels garandeert geen volledigheid.

NEN EN ISO  

NEN EN ISO 12944 Mortel en lijmen voor tegels en  
platen – Definities en specifi- 
caties 

  

Richtlijnen en werkbladen  

ZDB-fiche Buitentrappen 

ZDB-fiche Bewegingsvoegen  

ZDB-fiche Toleranties in de hoogbouw 

ZDB-fiche Zwembadbouw 

ZDB-fiche Interfacecoördinatie 

ZDB-fiche Bedekkingen met een hoge belas- 
tingsgraad 

ZDB-fiche Bedekkingen op dekvloeren uit gie-
tasfalt  

ZDB-fiche Vloeren op cement dekvloer 

ZDB-fiche Vloeren op calcium dekvloer 

ZDB-fiche Bedekkingsconstructie buiten  
gebouwen 

ZDB-fiche Meerlagige afdichtingen  

ZDB Richtlijn Aflopen en geulen in meerlagige 
afdichtingen 

ZDB Richtlijn Grote formaten 

ZDB Richtlijn Isolatielagen 

ZDB Richtlijn Glastegels en glasmozaïek 

KOK 
(Coördinatiekring baden) Richtlijnen voor de badenbouw

AGI-Werkbladen S10  Bescherming van constructies met 
plaatbedekkingen tegen che-
mische aanvallen (zuurbestendige 
bouw) 

AGI-Werkbladen S30 Elektrisch afleidende vloerbedek-
kingen (zuurbestendige bouw) 

AGI-Werkbladen S40 Chemicaliënbestendige vloerbedek- 
kingen met het trilprocedé (zuur-
bestendige bouw) 
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uw BOTAMENT® dealer

Headoffice Germany
 
BOTAMENT SySTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
 
Phone +49 (0) 2041 / 1019 - 0
Fax     +49 (0) 2041 / 2624 - 13

e-mail: info@botament.de
www.botament.com

Belgium - MC-Bauchemie N.V.
Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan 9/6 B
B-2800 Mechelen
 
www.botament.com

Netherlands - MC-Bouwchemie
Het Eek 9b
4004 LM Tiel
Netherlands
 
www.botament.com


