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BOTAMENT BD Butyldichtband  

 

 
 
 
BOTAMENT® BD butyldichtband is een zelfhechtend 
afdichtingsband die aan de bovenzijde met vlies is bekleed, 
voor het afdichten van verbindings- en hoekverbindingen en 
afvoerputjes binnen en buiten. 
 

Eigenschappen 
 
 Flexibel 
 Zeer scheurvast 
 Zelfhechtend 
 Zelflassend 
 Hoge hechting op bijna alle ondergronden 
 
 

Toepassingsgebieden  
 
 Afdichten van verbindings- en hoekverbindingen en van  
      afvoerputjes 
 Als aansluitband in natte ruimtes, zonder positieve  
      waterdruk, zoals badkamers, of balkons en terrassen. 
 Als verbindings- en afwerkingsband in combinatie met de  
      BOTAMENT® KSK Bitumen zelfklevende baan 
 
Bovendien is het BOTAMENT® BD butyldichtingband geschikt 
voor het afdekken van voegen vóór het aanbrengen van 
egaliseer- of gietmassa's, zodat dit niet achter de 
componenten niet kan komen, waardoor de vorming van 
geluidsbruggen kan worden vermeden. 
 
 

Ondergrond voorbereiding 
 
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden: 
 
 droog, schoon en vorstvrij 
 duurzaam 
 vrij van vet, verf, cementsluier, lossingsmiddelen en losse  
      delen 
 
 

Verwerking 
 
 Verwijder de beschermfolie en de BOTAMENT® BD butyl  
      dichtband zonder voorspannen met sterke druk op het  
      totale oppervlak op de ondergrond aanbrengen 
 Daarna de BOTAMENT® BD butyl afdichtband met de  
      composiet afdichting overwerken 
 
Bij het gebruik van vloeibare afdichtingen moet de 
BOTAMENT® BD butyldichtband in principe eerst worden 
aangebracht voordat de composiet afdichtingssysteem wordt 
opgebracht. Vervolgens moeten zowel de eerste als de 
tweede afdichtingslaag worden overgewerkt. 
 
 

 
 
 

Technische Daten 
 
 

Materiaalbasis Butylrubber op 
polypropyleenvlies 

  

Kleur grijs 

  

Leveringsvorm 10 m- rollen 
(2 stuks per doos) 

Opslag Koel en droog 

Houdbaarheid 24 maanden 

  

Dikte ~ 0,85 mm 

Breedte 100 mm 

Gewicht ~ 72 g/m 

  

Temperatuurbestengheid tot + 60 °C 

 
 

Belangrijke richtlijnen 
 
De BOTAMENT® BD butylafdichtingsband is, in combinatie 
met BOTAMENT® RA 170 reactieharsafdichting 2K, door de 
bouwautoriteiten gekeurd. 
Het product is niet geschikt voor toepassing in water onder 
druk en permanente onderwatergebieden. 
 
Voor gebruik moet een proefverlijming worden uitgevoerd op 
de daarvoor bestemde ondergrond. 
 
De BOTAMENT® BD butyl dichtband moet worden 
beschermd tegen UV-straling en mechanische invloeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: de hier verstrekte informatie is naar ons beste weten gebaseerd op onze 

ervaring, maar is niet bindend. Ze moeten worden aangepast aan de respectieve 
bouwobjecten, doeleinden en de speciale lokale eisen. 
In de veronderstelling dat dit het geval is, zijn wij aansprakelijk voor de juistheid van deze 
gegevens in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de informatie in onze folders zijn 
voor ons alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de 
algemeen erkende regels van de techniek in acht worden genomen. Uitgave NL-2108. 
Voor meer technische details verwijzen wij u naar onze technische gegevensbladen op 
www.botament.com. 
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