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BOTAMENT WC-Set 

 
 
 

De BOTAMENT WC-Set is een licht montage-element met 
geïntegreerde versterkingspunten voor het bekleden 
van WC inbouwreservoirs.  

De BOTAMENT WC-Set is perfect geschikt voor renovatie 
en kan op bijna alle draagvaste ondergronden 
worden aangebracht. 
 
 

Eigenschappen 
 
 Komplete set voor WC inbouwreservoirs. 
 Snelle montage door prefab sparingen. 
 Zeer stabiel door geïntegreerde verstevigingen. 
 Flexibel aan te passen 
 Waterdicht conform ETAG 
 
 

Toepassingsgebieden 
 
 Montage element als ondergrond voor tegels en  
      spachtel technieken in badkamers  
 
 

Voorbehandeling van de ondergrond 
 
De ondergrond moet zich in de volgende toestand 
bevinden: 
 
 Droog en zuiver 
 stabiel 
 vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen,       
      sinterlagen en loszittende delen 
 
 

Verwerking 
 
Indien nodig kunnen uitsparingen in de BOTAMENT WC-
Sets worden gemaakt met een decoupeerzaag, reciprozaag 
of cuttermes. 
De BOTAMENT WC-Set wordt met bijgesloten zelfborende 
metaalschroeven op de aanwezige constructie 
gemonteerd.. 
 

 
 
 

Technische gegevens 
 

Materiaalbasis Polystyreenhardschuim 
(FCKW-vrij), tweezijdig 
voorzien van 
speciaalcement met 
ingewerkte 
glasvezelwapening. 

Opslag liggend, droog en 
zonder inwerking van 

direct zonlicht 

 

Technische gegevens polystyreenhardschuim 

Warmtegeleidingscoefficient bij 10 
°C volgens NEN EN 12667 

0,036 W/mK 

Samendrukbaarheid volgens NEN 
EN 826 

10.000- 17.000 kPa 

Drukvastheid / Drukspanning bij 10 
% samendrukking volgens NEN 
EN 826 

300 kPa 

Trekvastheid volgens NEN EN 
1607 

300 kPa 

Waterdampdiffusieweerstandscijfer 
volgens NEN EN 12086 

80- 250 kPa 

lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,07 mm/mK 

Gebruikstemperatuur - 50 °C tot + 70 °C 

Brandklasse volgens NEN EN 
13501-1 

E 

 
 
Leveringsvorm 
 

WC-Set „Standard“ WC-Set „Maxi“ 

1 St. Frontplaat 
1200 x 600 x 20 mm 

1 St. Frontplaat 
1200 x 1200 x 20 mm 

3 St. Zijplaat 
200 x 600 x 20 mm 

- 

20 x Isolatie rozetten 20 x Isolatie rozetten 

20 x Metaalschroeven, 
zelfborend 

20 x Metaalschroeven, 
zelfborend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2105. Verdere technische details vindt u in de 
technische merkbladen op www.botament.com. 
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