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BOTAMENT WC-Set 

 
 

A BOTAMENT WC-Set egy könnyű szerelvényelem, 
beépített megerősítési pontokkal a WC-tartály előtétfal 
készítéséhez 

A BOTAMENT WC-Set különösen alkalmas a fürdőszoba 
felújításokhoz és szinte bármilyen teherhordó felülethez 
rögzíthető. 
  
 
 

Tulajdonságok 
 
 Komplett-Set WC -tartály előtétfal 
 Gyors beépítés az előregyártott kivágásoknak 
köszönhetően 
 Nagy stabilitás az integrált megerősítési pontokkal 
 Rugalmasan tervezhető 
 Víztaszító 
 
 

Felhasználási terület 
 
 Szerelvényelem fürdőszobákba alapfelületként csempe 
és glettelő anyagok alá 
 

Alapfelület előkészítés 
 
Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen: 
 
 száraz, tiszta  
 hordképes 
 zsír, szinterező, leválasztó és egyéb tapadást csökkentő 
anyagtól mentes legyen 
 

Felhasználás 
 

Szükség szerint a BOTAMENT WC-Set-et vághatja szúró 
vagy rókafark fűrésszel és snicerrel. 

A BOTAMENT WC-Set-et a meglévő alapfelülethez a 
mellékelt önmetsző fém csavarokkal is lehet rögzíteni. 
 

 
 
 

Műszaki adatok 
 

Anyagösszetétel Kemény polisztirol 
hablemez (FCKW-mentes), 
kétoldali speciális habarcs 
bevonattal és üvegszövet 
megerősítéssel 

Tárolás fektetve, száraz helyen a 
közvetlen napsütéstől 

védve 

 

Műszaki adatok: polisztirol hablemez 

Hővezetés névleges érték  
10 °C -on DIN EN 12667  

0,036 W/mK 

Rugalmassági modulus 
DIN EN 826 

10.000- 17.000 kPa 

Nyomószilárdság/ 
nyomáspróba 10 % -os 
tömörség DIN EN 826 

300 kPa 

Szakító szilárdság DIN EN 
1607 

300 kPa 

Páradiffúziós tulajdonság  
DIN EN 12086 

80- 250 kPa 

lineáris tágulási együttható 0,07 mm/mK 

Felhasználási hőmérséklet - 50 °C-tól + 70 °C-ig 

Tűzveszélyességi 
osztály/építőanyagok EN 
13501-1 

E 

 
 
Kiszerelés 
 

WC-Set „Standard“ WC-Set „Maxi“ 

1 db. frontlemez 
1200 x 600 x 20 mm 

1 db. frontlemez 
1200 x 1200 x 20 mm 

3 db. oldal lemez 
1200 x 200 x 20 mm 

- 

20 St. tányérdűbel 20 db. tányérdűbel 

20 db. önmetsző fém csavar 20 db. önmetsző fém csavar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és 

tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és 
helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus 
alkalmazási terület esetén próbafelhordást  
kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért 
eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, 
adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok 
írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai 
ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H 2007 kiadás. Új 
kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a 
www.botament.hu weboldalon találhatók Új kiadás esetén a régiek 
érvénytelenné válnak.  
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 
105-113 

 


