
 

Pagina 1 van 2 

BOTAMENT D 42 HP 
High Performance Pastategellijm D2 TE 

 
 
 
BOTAMENT D 42 HP is een flexibele dispersielijm voor de 
plaatsing van bijna alle keramische wandbedekkingen binnen. 
 
 
 
Eigenschappen 
 
 
 Zeer duurzaam 
 Geschikt voor vochtige ruimten 
 Voor tegel op tegel 
 Uitstekend geschikt voor sanering 
 Gebruiksklaar 
 Oplosmiddelvrij 
 
 
 
Toepassingsgebieden 
 
 
Verlijming van 
 geglazuurde en volkeramische tegels 
 grestegels 
 splijttegels 
 vele natuurstenen 
 klinkerplaten en klinkertegels 
 handgevormde tegels 
 kleine en middelgrote mozaïek 
 
 
 
Geschikte ondergronden 
 
 
 beton, lichtbeton en gasbeton 
 vol metselwerk 
 plamuur van de categorieën CS II, CS III en CS IV 
      volgens NEN EN 998 (druksterkte ≥ 1,5 N/mm²) en  
      gipspleister volgens NEN EN 13279 (druksterkte ≥ 2,0  
      N/mm²) 
 BOTAMENT-bouwplaten  
 spaanplaten 
 waterbestendige lagen op minerale ondergronden 
 oude tegelbedekkingen 
 gips-, gipskarton- en gipsvezelplaten 
 
 
De lagen moet vooraf op hun draagkracht gecontroleerd en 
volledig afgeslepen worden. 

 
 
 
Technische gegevens 
 
 

materiaalbasis Acrylaatdispersie met 
minerale vulstoffen en 
additieven 

  
leveringsvorm Verpakking van 15 kg 
Opslag koel en droog 

min. 12 maanden houdbaar 
in de gesloten originele 

verpakking. 
Dichtheid ~ 1,75 kg/ dm³ 
Temperatuurbestendigheid - 20 °C tot + 80 °C 
  
Inlegtijd ~ 30 minuten 
Corrigeertijd ~ 20 minuten 
Max. dikte: 5 mm 
Voegbaar: na ~ 24 uur 
  
Verbruik  
  Tanden van 6 mm ~ 2,75 kg/m² 
  
Verwerkings- en 
ondergrondtemperatuur 

+ 5 °C tot + 35 °C 

  
Reinigingsmiddel  
in verse toestand water 
in uitgeharde toestand oplosmiddel 

 
 
Alle vernoemde tijden gelden bij normale 
klimaatomstandigheden, een temperatuur van + 23 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 50%. 
Hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheden versnellen, 
lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden vertragen 
de verwerkingstijd en uitharding. 
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BOTAMENT D 42 HP 
High Performance Pastategellijm D2 TE 
 
 
 
Voorbereiding van de ondergrond 
 
 
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden: 
 
 droog, zuiver en vorstvrij 
 stabiel 
 vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen, 
      sinterlagen en loszittende delen 
 rechtlijnig en loodrecht zijn 
 
 
Ook op het volgende letten: 
 
 Oneffenheden op de wanden met 
      BOTAMENT M 200 Multimortel egaliseren 
 Zuigende ondergronden met BOTAMENT D 11 
      behandelen 
 bij plamuur als ondergrond → minimale dikte: 10 mm, 
      toestand van het oppervlak, ruw, niet geschuurd of 
      glad gemaakt 
 
Als de ondergrond uit een niet-zuigend materiaal of een oude 
tegelbedekking bestaat, moet deze met BOTAMENT D 1 
Speed behandeld worden.  
 

 
 
 
Verwerking 
 
 
 Eerst een dunne contactlaag uit BOTAMENT D 42 
      HP met de gladde zijde van de getande spaan op 
      de ondergrond aanbrengen. 
 Daarna BOTAMENT D 42 HP op de verse contactlaag 
      opkammen. 
 De tegels met een drukkende, licht schuivende beweging 
       in het lijmbed plaatsen en uitlijnen. 
 
 
 
Belangrijke richtlijnen 
 
 
Bij de plaatsing van keramische bedekkingen moet men 
rekening houden met de geldende normen en richtlijnen in 
hun actuele editie. 
 
Het blad met veiligheidsgegevens is beschikbaar op 
www.botament.com. 
 
Om de beste resultaten te boeken, raden we een speciaal 
voor deze werf opgezette proefverwerking aan. 
 
Voor de plaatsing van tegels met een groot formaat en bij 
werken buiten, raden we aan een minerale tegellijm uit ons 
assortiment te gebruiken. 
 
Als de ondergrond uit gipshoudende materialen bestaat, 
moeten de richtlijnen van de desbetreffende producent 
nageleefd worden. 
 
BOTAMENT D 42 HP mag niet op metalen ondergronden 
gebruikt worden. 
 
BOTAMENT D 42 HP mag niet met additieven en 
toeslagstoffen gecombineerd worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en 
naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de 
desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te 
stemmen. 
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. Uitgave NL-1905. Verdere technische details vindt u in de technische 
merkbladen op www.botament.com. 
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop 
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