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  Botament DUB 
    Placă pentru duş 
 
 

Proprietăţile produsului 

 Prevãzutã cu rigolă din oțel inoxidabil premium 

 Grosimea plăcii de duș de 40 mm 

 Cadru reglabil pe înălțime de la 10-15 mm 
 Impermeabilã conform ETAG 022 

 
 
 
 

Aria de aplicare 

 Băi rezidenţiale sau industriale 

 Zone destinate persoanelor cu dizabilităţi 

 Zone de duş din instituţii publice 

Plăcile de duş Botament DUB sunt impermeabile şi sunt deja acoperite cu un material de 
etanşare compozit pentru medii cu expunere mare la apă. 

 
 
 
 

 

Mod de aplicare 

 

Pregătirea substratului 
Sugestii pentru aplicare și informații despre 
cerințe referitoare la substrat se găsesc în 
instrucțiunile noastre pentru instalare pe 
www.botament.de \ wetroomsolutions 
 
Alte informaţii 
Botament DUB este potrivitã pentru utilizarea 
ȋn clădiri noi sau pentru renovări şi este testatã 
conform ETAG 022-3. 
Este disponibilã atȃt cu scurgere orizontală cȃt 
şi verticală. 
 

  

Sfaturi importante 

Plăcile Botament DUB pot fi scurtate daca este 
necesar. 

 

La placarea cu mozaic, trebuie avut ȋn vedere 
ca dimensiunile placilor sã fie de minim 2x2 
cm. 

In cazul zonelor destinate persoanelor cu 
dizabilitãți, plãcile trebuie sã  fie de cel puțin 
5x5 cm.   
 

Pentru informaţii suplimentare, consultați site-
ul nostru: www.botament.com. 
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Date tehnice pentru Botament DUB 

Caracteristici Unitate Valoare      Indicații 

Etanşeitate la apă cf. ETAG 022 bar          pȃnă la 1,5  

Temperatura de aplicare                                   de la -50°C pȃnă la +70°C 

Conductivitate termică cf. EN 13164 W/mK aprox. 0,036  

Densitate brută cf. EN 1602 Kg/m3 aprox. 32  

Rezistența la compresiune la 10% 
compresie cf. EN 826 

    kPa aprox. 300  

Ȋnălţimea minimă a scurgerii: 

    BA-L H 50 orizontal 

    (lăţime nominală 50) 

    BA-L V 50 vertical 

    (lăţime nominală 50) 

 
   80 mm 

 
     11,5 mm 

 

Performanţa curgerii (ȋn funţie de 
scurgerea aleasă) 

    BA-L H 50 orizontal 

    (lăţime nominală 50) 

    BA-L V 50 vertical 

    (lăţime nominală 50) 

 
 

                   0,70 l/s (42 l/min) 
 

                   1,25 l/s (75 l/min) 

 

Dimensiuni disponibile  mm                L x l x h 
                                      900 x 900 x 40 
                                      1000 x 1000 x 40 
                                      1200 x 1200 x 40 
                                      1200 x 900 x 40 
                                      1400 x 900 x 40 
                                      1800 x 900 x 40 

 

 

 
 

Caracteristicile produsului Botament DUB 

Baza materialului Spumă rigidă din polistiren, acoperită pe ambele părţi cu mortar armat şi 

.                                                 pe  partea  superioară  acoperită şi cu  hidroizolaţia  specială  Botament          

.                                                 MD 2 The Blue 1 

Ambalare                                   Placă de duş cu punct de scurgere integrat 

Depozitare                                 In poziţie orizontală, ȋn spaţii reci şi uscate. A se feri de razele directe ale          
.                                                 soarelui. 

 

 

 
   Pentru mai multe informaţii accesaţi  https://botament.com/ro/ 
 
 
 
 
 
 

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile 
nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești  
de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare- 
livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă 
scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 
 
Ediția 02/21. *În aceasta fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se 
emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă. 
 

https://botament.com/ro/

