
Innovatieve productoplossingen voor de 
voorbereiding en renovatie 
van natte ruimtes

The complete package
for wet room projects

iSOX Bouwplaten iSOX Douches iSOX Doeken en matten iSOX Toebehoren
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De totaaloplossing voor  
al uw vochtige ruimtes
iSOX wet room solutions heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een compleet systeem 

voor uw vochtige ruimtes; en die u de zekerheid heeft van hoge kwaliteit, snelle en gemakkelijke

verwerking, die resulteren in een 100% waterdichtheid.

iSOX  Doeken en matteniSOX  DouchesiSOX Bouwplaten iSOX Toebehoren
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Inhoud

De perfecte keuze voor uw natte ruimte, hanteerbaar op alle mogelijke ondergronden 

(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf, etc). Deze platen  

geven een enorme waaier aan mogelijkheden, mede dankzij de verschillende diktes en 

afmetingen.

Toegevoegde waarde voor zowel architect als aannemer
iSOX voorziet in een hoogwaardig productengamma voor de bouw of renovatie van natte ruimtes, 

zoals keuken, badkamer, toilet, wasruimte, zwembad en wellness.

Overzicht assortiment
Een volledige overzicht van alle producten binnen de iSOX wet room solutions.

Verschillende producten met verschillende eigenschappen; zoals waterdichting, 

ontkoppeling en drainagesystemen. Telkens van hoogwaardige Duitse kwaliteit.
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22 - 29

30 - 31

32 - 38
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Alles om onze systemen te bevestigen of waterdicht te maken. Deze producten 

zorgen ervoor dat de aannemer de juiste materialen gebruikt zodat de systemen 

perfect geplaatst worden.

iSOX Toebehoren

iSOX Bouwplaten

iSOX Doeken en matten

iSOX Douches
Twee systemen die in elke situatie inzetbaar zijn en die mee voor de perfecte 

douchebeleving zorgen. Ideaal voor zowel nieuwbouw en renovatie, 

en vooral 100% waterdicht.



Toegevoegde waarde creëren 
vanaf het design tot de uitvoering 
van alle vochtige ruimtes.
iSOX wet room solutions biedt iedereen actief in de bouwwereld een handig 
hulpmiddel bij het ontwerp, de bouw of de renovatie van de natte ruimtes. 
Met innovatieve oplossingen wordt waterdichting een zekerheid.

Volledig systeem + hoge kwaliteit + innovatieve producten assortiment

Toegevoegde waarde voor zowel 
Architect als Aannemer
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•  Expertenadvies als hulp bij 
de productenkeuze van bij de start.

•  Kennis van de materialen die bijdragen 
tot de beste oplossing.

•  Technische ondersteuning vanuit iSOX 
als kenniscentrum.

•  Technisch advies ten allen tijde 
beschikbaar bij onze medewerkers.

•  Totaaloplossing voor alle vochtige of 
natte ruimtes.

•  Innovatieve designmogelijkheden 
van douche tot badkamermeubel.

 Voordelen voor de architect



Ons team kan u met raad en daad bijstaan vanaf de keuze van de materialen, 
adviseren over de plaatsingsvoorschriften tot de plaatsing en afwerking.
iSOX biedt u verscheidene mogelijkheden, met als algemene noemer producten  
die snel en eenvoudig plaatsen en volledige waterdicht zijn!

Snelle en eenvoudige plaatsing + 100% waterdichting + bespaart tijd en geld

iSOX wet room solutions zorgt voor de beste systemen 
om het project tot een goed eind te brengen

Toegevoegde waarde voor zowel 
Architect als Aannemer
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 Voordelen voor de plaatser
 •  Systeem oplossingen die u tijd en geld 

opbrengen.
•  Een duidelijk en samenhangend 
 geheel van waterdichte producten.
•  Expertenadvies om u door het
 project te loodsen.
•  Oplossingen voor zowel nieuwbouw
 als renovatie projecten.
•  Toepasbaar op alle mogelijke 

ondergronden.
•   Snelle en gemakkelijke plaatsing.



XPS isolatie

iSOX Bouwplaten
Heel stabiele en sterke bouwplaten met
een technische superieure coating die zorgt
voor 100% waterdichting.

Cement gebonden 
toplaag

Glazvezel net

iSOX Bouwplaten Toplaag Coating

• iSOX wet room solutions bouwplaten bezorgen onze klanten een technisch voordeel dankzij
     de innovatieve, eigen ontwikkelde toplaag coating, die de beste ondergrond voor uw afwerking is !

•  We kunnen dit garanderen juist dankzij deze speciale coating, die echt van uitzonderlijke kwaliteit is.  
De toplaag maakt de bouwplaat, en geeft iSOX gebruikers een blijvend competitief voordeel ! 

Ideaal voor muur, vloer en badombouw

Veelzijdig voor wandbekleding Bruikbaar voor uitkleden van buizen

Buigbaar en flexibel
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Belangrijkste 
voordelen

Vormvast

Licht en gemakkelijk 
te versnijden

Snelle en gemakkelijke 
installatie

Drukvast

Bespaart tot 50% 
installatietijd

Hoge stabiliteit

100% 
Waterdichting

Isolerende waarden

Perfecte ondergrond 
voor tegels

technisch 
überlegene 

Beschichtung

technically 
superior 

Coating



Ideale oppervlakte voorbereiding voor natte ruimtes; bruikbaar op  
verschillende ondergronden (metselwerk, houten frame, bestaande  
tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden dankzij de  
verschillende diktes en afmetingen.

iSOX Bouwplaten - Hoge kwaliteit tegen competitieve 
prijzen, veelzijdig en uiterst betrouwbaar.
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•  In droge ruimten worden de naden versterkt 
met een wapeningsband en Botament® M20 
flexlijm, voor een stevig geheel.

•  Op vlakke ondergronden kan de bouwplaat  
volvlaks verlijmd worden en zo aangebracht worden.

•  In geval van oneffen ondergrond,  
wordt best gewerkt met slagpluggen  
door lijmdotten; gebruik hiervoor  
platen van minimum 20mm.

•  Botament® M200 is een zeer standvaste lijm 
met hoog hechtvermogen. De ideale lijm om 
bouwplaten aan de muur te verlijmen.  
Deze krimparme lijm kan ook worden 
gebruikt om gaten en sleuven op te vullen.

Tip!

8

Slappluggen

Toepassingen
Wanden uitvlakken

NA

VOOR

Wapeningsband Dieptegrondering
Botament® Primer D11

Multimortel Botament® 
M 200

Flexibele dunbedlijm C2
Botament® M20 Classic



Toepassingen
Douchewand

Beschikbaar in  
verschillende diktes  
en afmetingen
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NA

VOOR

•  Hiervoor gebruikt u best bouwplaten  
met een minimum dikte van 20mm. 
De bouwplaten worden op een houten 
kader of metalstud wand gevezen.

• Voor een volledige waterdichting  
gebruikt u de flexibele 1 component 
afdichting Botament® MD1 Speed  
samen met iSOX afdichtingsbanden  
en hoekstukken.

• Indien platen dunner dan 20mm  
gebruikt worden moet extra  
ondersteuning en extra bevestiging 
voorzien worden.

Tip!

RozettenBouwplaten Waterdichte  
afdichtingsband
+ toebehoren

Flexibele Dichtlaag 1C    
Botament® MD1        
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Toepassingen
Hangtoilet Kit

NA

•  Het hangtoilet kit kan gebruikt worden voor 
zo goed als alle soorten hangtoiletten 
op de markt. Gebruik wapeningsband en 
Botament® M20 om alle naden en randen te 
versterken.

•  Dit hangtoilet kit heeft alle nodige 
uitsparingen. Dankzij de breedte van 
1200mm kan dit paneel in elke situatie 
aangewend worden.

•  Ondanks het geringe gewicht, is deze plaat 
heel stabiel en elastisch. Extra versteviging 
werd aangebracht daar waar druk van het 
toilet komt. 

Tip!

Rozetten Flexibele dunbedlijm 
C2 Botament® M20 
Classic

Hangtoilet KitBouwplaten

VOOR
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Toepassingen
Wegwerken buizen

Beschikbaar in verschillende 
diktes en afmetingen

NA

VOOR

•  Bepaal eerst de nodige lengte voor 
de uitwerking van de buis en snij het 
hoekelement op de juiste lengte af met  
een cutter of handzaag.

•  Bevestig Botament® M20 Flexibele 
dunbedlijm C2 TE in een piramide vorm aan 
beide zijden van het hoekelement. Daarna 
kunt U het paneel rechtzetten en aandrukken 
aan de wand.

•  Gebruik een waterpas om de plaat op 
de juiste positie te brengen en verwijder 
overtollige lijm. Dit hoekelement kan direct 
betegeld worden, een primer is niet meer 
nodig.

Tip!

Hoek element Flexibele dunbedlijm C2
Botament® M 20 
Classic
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•  Zo nodig moet het oppervlak worden  
gegrond, gebruik hiervoor Botament® D11.

•  Nieuw aangelegde ondergronden moeten voldoende 
droog zijn, zodat het  krimpproces beëindigd is.

•  Gebruik bouwplaten van minimum 10mm dikte  
en leg deze geschrankt.  iSOX bouwplaten zorgen  
voor een ideale, stabiele en waterdichting. 
ondergrond, met goede hechting voor betegeling. 
Dankzij de isolerende waarden zijn deze bouw- 
platen ideaal in combinatie met vloerverwarming.

•  De iSOX afdichtingsbanden en hoekstukken 
in combinatie met de MD1 1-component afdichting 
zorgen voor een volledige waterdichting in de 
natte ruimte.

Tip!

Flexibele Dichtlaag 1C 
Botament® MD1

BouwplatenDieptegrondering
Botament® Primer D 11

Toepassingen
Vloertoepassing op minerale ondergrond

NA

VOOR

Waterdichte  
afdichtingsband +  
toebehoren 

Flexibele dunbedlijm C2
Botament® M20 Classic
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Toepassingen 
Schappen en nissen

NA

VOOR

•  Er kan met 2 hoek elementen ofwel met 1 U 
element gewerkt worden om schappen en  
nissen te maken.

•  Bijkomende verstevingsstructuur kan nodig zijn 
indien hogere gewichten op de plank zullen komen.

•  Bouwplaten zelf hebben geen draagkracht voor het 
ophangen van kaders, douchekoppen en dergelijke. 
In dit geval moet men doorboren tot achter de plaat.

•  Voor een volledige waterdichting gebruikt u de 
flexibele 1 component afdichting Botament® MD1 
Speed samen met iSOX afdichtingsbanden en 
hoekstukken. In droge ruimten worden de naden 
best versterkt met een wapeningsband en 
Botament® M20.

Tip!

Flexibele dunbedlijm C2
Botament® M20 Classic

Hoek elementBouwplatenFlexibele Dichtlaag 1C
Botament® MD1

Beschikbaar in  
verschillende 
diktes en 
afmetingen
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Toepassingen
Ronde vormen

NA

•  Voor de verhoogde vloer moet gewerkt 
worden met bouwplaten met een 
minimum dikte van 30mm. De maximale 
afstand tussen de draagstructuur is 30cm.

•  De naden tussen de platen op het platform 
moeten altijd ondersteund worden door  
de draagstructuur. Gebruik 
wapeningsband en Botament® M20 
om alle naden en randen te versterken.

•  Voor een volledige waterdichting  
gebruikt u de flexibele 1 component 
afdichting. Botament® MD1 Speed 
samen met iSOX afdichtingsbanden en 
hoekstukken.

Tip!

Wapeningsband Flexibele dunbedlijm 
C2 Botament® M20 
Classic

Design elementenBouwplaten

VOOR
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Toepassingen
Badombouw

Beschikbaar in verschillende diktes en afmetingen

NA

VOOR

•  Een snelle manier om een bad uit te 
kleden. De badombouw platen bestaan 
in verschillende lengtes, zowel voor de 
langszijde als de kopzijde.

•  De randen van de badombouw worden  
van iSOX polymeer voorzien en wordt  
zo aangezet. Nadien wordt het paneel 
vastgezet door de in de hoogte verstelbare 
voetjes aan te spannen. Een inspectieluik 
kan eenvoudig uitgesneden worden na 
plaatsing van de tegels. Met een silicone 
wordt dit paneel dan terug geplaatst. 
Voor een ronde vorm, bijvoorbeeld  
ronde jacuzzi, gebruikt u een iSOX  
design bouwplaat.

Tip!

Badombouw platen iSOX lijm &  
afdichtmiddel



Vormvast

Licht en gemakkelijke 
te versnijden

Snelle en gemakkelijke 
installatie

Drukvast

Zeer duurzaam

100% 
waterdichting

Beschikbaar in ver-
schillende afmetingen

Afschot reeds  
ingewerkt, klaar om  
te betegelen

Aanpasbaar volgens 
de situatie op de 
werf

Geringe hoogte om  
geen opstap naar  
douchte te hebben
Perfect gebruikbaar 
voor rolstoel

Waterdichte coating

Glazvezel net

XPS isolatie

Cement gebonden laag

iSOX Douchebodems Toplaag Coating

• Functionaliteit en veiligheid zijn twee belangrijke kenmerken voor een inloopdouche.
•  iSOX heeft de technologie ontwikkeld die zorgt voor een hoogwaardige toplaag coating. 
 Daardoor heeft de iSOX douchebodem de kenmerkende harde toplaag, en is tevens 
 100% waterdicht. Dit geeft ons product een enorme meerwaarde.

Point Drain Line Drain

Belangrijkste 
voordelen

iSOX Douchebodems
Douchebodems zijn een totaalpakket
die zowel esthetiek, functionaliteit en
flexibiliteit combineren !

Dankzij het reeds ingewerkte afschot, zijn deze 
douchebodems klaar om direct te gaan betegelen.
Zo maakt u een inloopdouche zonder opstap, die 
esthetisch mooi afgewerkt is maar die ook voorziet in 
een hoge kwaliteit van gebruikte materialen, zowel  
naar waterdichtheid als drukvastheid.

technisch 
überlegene 

Beschichtung

technically 
superior 

Coating
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iSOX Douchebodems - Hoge kwaliteit inloopdouche 
+ Direct betegelbaar
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Toepassingen Douchebodems
Inloopdouche met Lange Goot

NA VOOR

Douchebodem  
met lange goot

•  Minimum hoogte van douchebodem 
en siphon samen is 65mm.

•  Afschot langs 2 zijden. Hoogte van 
het frame is aanpasbaar volgens de 
hoogte van de tegel. De goot kan 
als volle inox goot gebruikt worden, 
maar omgekeerd kan de goot ook 
betegeld worden.

•  Siphons, horizontaal of vertikaal, 
apart te bestellen.

•  Profiel voor zijkanten apart  
te bestellen. 

Tip!

Douche 
Afdichtingskit

iSOX lijm &  
afdichtmiddel

Waterdichte 
afdichtingsband +  
toebehoren

Flexibele Dichtlaag 
1C Botament® MD1
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Horizontaal DN 35 Horizontaal DN 50 c DN 50

Siphons apart te bestellen



Toepassingen Douchebodems
Inloopdouche met Punt Drainage

Snelle en gemakkelijke 
Installatie

NA VOOR

•  Samen met iSOX bouwplaten kunnen  
heel eenvoudig volledige douches  
gemaakt worden.

•  Afschot langs 4 zijden.
•  Hoogte van het rooster is aanpasbaar
 volgens de hoogte van de tegel.
•  Zowel centrale als decentrale afvoer  

zijn mogelijk.
•  Siphons, horizontaal of vertikaal,  

apart te bestellen.
•  Andere afmetingen op bestelling  

mogelijk.

Tip!

Decentral Shower Board
met Decentrale afvoer

Punt Drainage  
Douchebodem 
met Centrale afvoer

Waterdichte 
afdichtingsband + 
toebehoren

Flexibele Dichtlaag 1C
Botament® MD1
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Vertikaal DN 50 Horizontaal DN 50

Siphons apart te bestellen



iSOX                            Douchegoten

Minimum inbouwhoogte van slechts 54 mm! 

54 mm

Afdichtingsdoeken Waterdichte  
afdichtingsban +  
toebehoren

Flexibele Dichtlaag 
1C Botament® MD1

Koppelstuk vol rooster Premium Flex Lijm
Botament® M29 HP

by i-DRAIN
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Douchegoten met een voorverlijmde afdichtings-
doek. Zeer lage inbouwhoogte van slechts 54 mm! 

Belangrijkste 
voordelen

• 100% waterdichting  
 dankzij voorverlijmde 
 afdichtingsdoek.

•  De zeer lage inbouwhoogte  
 van slechts 54 mm.

• Met installatiehulp voor   
 snelle en correcte  
 installatie.

• Een douchevloer met een  
 drempelloze overgang van  
 de douche naar de  
  badkamervloer, zonder  
 niveauverschil.

• 3 verschillende standaard   
 lengtes: 700mm, 800mm  
 en 900mm.

• Douchegoten met kern van  
 inox of kunststof: keuze is  
 aan u.

• Verschillende roosters  
 beschikbaar, voor  
 afwerkingen van 3mm  
 tot 30mm.
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Rooster beschikbaar in 2 uitvoeringen
(dienen apart besteld te worden):

Plano / Tile: kan effen  
gehouden worden (volle inox 
goot), of kan aan de  
ommezijde betegeld worden.

Level 3: dit rooster is speciaal 
ontwikkeld om te passen bij 
een zeer lage afwerkingsvloer, 
zoals epoxy of mozaïek.
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Belangrijkste 
voordelen

iSOX Doeken en Matten
Verschillende producten met verschillende  
eigenschappen; zoals waterdichting,  
ontkoppeling en drainagesystemen.  
Telkens van hoogwaardige Duitse kwaliteit.

• Alle doeken en matten zijn  
  topproducten met de  
  nodige behaalde  
  certificaten.

• De producten zijn getest  
  binnen de iSOX systemen,  
  samen met de bouw-
  chemische producten  
  van Botament.

• De telkens terugkerende   
  kleur is rood, zodat het op  
  de werf een duidelijk  
  geheel wordt.

• Afdichtingsdoeken  
  beschikbaar in verschillende  
 diktes en lengtes.

• De doeken en matten  
  kunnen per pallet of  
  per rol geleverd worden.

• Enkel Duitse kwaliteit  
  wordt door iSOX  
  verdeeld.

22



19

iSOX Doeken en Matten - Hoge kwaliteit tegen  
competitieve prijzen, veelzijdig en uiterst betrouwbaar

23
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Waterdichte Afdichtingsdoek

•  Deze 3laagse doek beschermt zowel vloeren als wanden tegen vocht en scheuren. 
•  De iSOX afdichtingsdoek wordt gebruikt als afdichting onder keramische tegels, natuursteen  

en andere plaatmaterialen. 
•  De doek wordt gebruikt in badkamers, douches, wellnessruimtes en  andere vochtige ruimtes. 
•  iSOX afdichtingsdoek bestaat uit een waterdichte polyethyleenfolie, met aan beide zijden een 

polypropyleenvlies.
•  Een meterindicatie is vermeld aan beide zijkanten van de doek. 
•  De doeken moeten elkaar minimum 5cm overlappen (de 5cm lijn staat op de doek gedrukt). Ofwel  

worden de doeken tegen elkaar gezet, dit in combinatie met iSOX afdichtingsband en MD1 1-component 
afdichting.

•  iSOX heeft in het gamma 2 varianten: een iets dunnere doek en een iets stuggere doek. Dit is een keuze  
aan de aannemer welke zijn voorkeur wegdraagt.

Belangrijkste kenmerken

MD1 Botament BuismanchetWaterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren

Flexibele Dichtlaag 1C
Botament MD1

Premium Flex Lijm
Botament M29 HP
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Ontkoppelingsdoek

Snelle en gemakkelijke 
installatie

•  Deze 3laagse ontkoppelingsdoek dient om de spanning tussen de ondergrond en de bovenliggende vloer van 
keramische tegels, natuursteen  of plaatmateriaal te verminderen.

•  Mede dankzij de geringe dikte is deze doek uitermate geschikt voor goede scheuroverbrugging tijdens renovatie 
of saneringswerkzaamheden. 

•  Deze ontkoppelingsdoek is ideaal voor gebruik in combinatie met vloerverwarming.
•  Dit kan op betonvloeren, cementdekvloeren, goed hechtende parketvloeren en andere sterk  

dragende ondergronden.  
•  iSOX ontkoppelingsdoek bestaat uit een stabiele weefselwapening met aan beide zijden een polypropyleenvlies.

Belangrijkste kenmerken

Premium Flex Lijm
Botament M29 HP
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Afdichting en Ontkoppelingsdoek

•  Deze 3laagse doek beschermt zowel vloeren als wanden tegen vocht en scheuren. 
•  De iSOX afdichting en ontkoppelingsdoek wordt gebruikt als afdichting en ontkoppeling onder keramische 

tegels, natuursteen en andere plaatmaterialen.  
•  De doek zorgt voor een goed spanningsevenwicht bij plotse temperatuurschommelingen.
•  iSOX afdichting en ontkoppelingsdoek bestaat uit een waterdichte polyethyleenfolie, met aan beide zijden twee 

verschillende soorten polypropyleenvlies. 

Belangrijkste kenmerken

Waterdichte afdichtings-
band + Accessories

MD1 Botament Flexibele Dichtlaag 1C
Botament MD1

Premium Flex Lijm
Botament M29 HP
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Zelfklevende Waterdichte Afdichtingsdoek

Snelle en gemakkelijke 
installatie

MD1 Botament Zelfklevende  
Waterdichte  
verbindingsband

Zelfklevende,  
waterdichte hoeken

•  Dit zelfklevend systeem zorgt voor een enorm gebruiksgemak én tijdwinst. 
•  Dankzij de zelfklevende achterkant, is er geen tegellijm meer nodig voor het afdichten van een douche  

of andere natte ruimte.  
•  Dit product is ideaal om een vloer waterdicht te maken, zeker ook in renovatie op bijvoorbeeld een bestaande 

houten vloer.
•  Het systeem bestaat uit verschillende componenten: 
 •  Een zelfklevende afdichtingsdoek, op rollen van 10m. Deze 4laagse doek beschermt zowel vloeren als wanden  

    tegen vocht en scheuren.
 •  Een zelfklevende, waterdichte verbindingsband, op rollen van 15m. Deze band zorgt voor een perfecte   

    verbinding tussen 2 lagen zelfklevende afdichtingsdoek.
 •  Zelfklevende, waterdichte binnen- en buitenhoeken.  Deze dienen geplaatst te worden alvorens  

    de zelfklevende afdichtingsdoek te plaatsen.

Belangrijkste kenmerken
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Ontkoppelingsmat met Noppen

•  iSOX Ontkoppelingmat met noppen is de ideale oplossing voor het ontkoppelen van een breed scala van vloeren en tegels. 
•  Dit waterdichte membraan met noppen, vervaardigd uit polyethyleen met aan beide zijden een polypropyleen weefsel.
•  Het is gemaakt voor een perfecte hechting van de tegellijm. 
•  Deze mat scheidt de tegel van de dekvloer, en in renovatie van het bestaand tegelwerk of van de houten ondervloer, en 

beschermt zo tegen elke mogelijk beweging of scheuren die zich kunnen voordoen. 
•  De luchtkanalen tussen de noppen zorgen voor ventilatie aan de onderzijde van het membraan en voorkomt op die manier een 

opgestapelde dampdruk.
•  Een Avis Technique werd bekomen voor dit product met referentie 13/16-1327.

Belangrijkste kenmerken

Waterdichte 
afdichtingsband +  
toebehoren

MD1 Botament Flexibele Dichtlaag 1C
Botament MD1

Premium Flex Lijm 
Botament M29 HP



29

iSOX Doeken en Matten
iSOX Drainagemat

Snelle en gemakkelijke 
Installatie

•  iSOX Drainagemat bestaat uit een vormstabiele polyethyleenfolie met aan een zijde de gekende noppen,  
waarop een polypropyleengaas wordt aangebracht.  

•  Deze drainagemat is zo ontwikkeld, om grote hoeveelheden water af te voeren. 
•  De bovenkant is een waterdoorlatend gaas, maar zorgt er wel voor dat de ruimte tussen de onderliggende noppen 

niet gevuld raakt met dekvloeren of  grindlagen. 
•  De onderkant is volledig waterdicht. De iSOX Drainagemat wordt geleverd in rollen van 96cm breed,  

met een overlap gaas van 4cm.  De rollen hebben een lengte van 12,5m.
•  iSOX heeft ook het ideale systeem in huis voor terrassen en balkons. De drainagemat wordt dan bovenop de iSOX 

waterdichte afdichtingsdoek gebruikt. In dit geval moeten de tegels gelijmd worden met Botament BTK 200.  
Zo maakt u komaf met uitbloeiingen en vorstschades!

Belangrijkste kenmerken

Dieptegrondering
Botament Primer D11

Harslijm 2c
Botament BTK 200

Premium Flex Lijm
Botament M29 HP



Snelle kleefstoffen 
voor bevestiging en  
afdichting

Volledige waterdichte sets
banden en hoekstukken

Sterke en gemakkelijke
lijm en afdichtingen

 
Bevestigingsmaterialen

iSOX Toebehoren
Een volledig assortiment aan toebehoren,  
die u toelaten onze materialen te bevestigen
en waterdicht te maken!

Een allesomvattende mix van slagpluggen, rosetten, afdichtingsbanden,
hoekstukken, primers, bevestigingslijmen, polymeren, aanzetlijmen enzovoort.
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De sterkte van het iSOX wet room programma bestaat erin een totaalsysteem aan 
te bieden. De expertise van iSOX, samen met de know-how en R&D van Botament 
in de bouwchemische sector, zorgen ervoor dat dit totaalpakket samengesteld 
kon worden. Het biedt de gebruikers een gebruiksgemak samen met de zekerheid 
dat de waterdichting voor de toekomst gegarandeerd kan worden !

iSOX bezorgt u een volledig systeem om uw 
Wet Room project te verwezelijken
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1300 x 600

1300 x 600 

1300 x 600 

1300 x 600

1300 x 600 

1300 x 600

1300 x 600

1300 x 600

1300 x 600

1300 x 600

160

160

160

160

140

120

80

64

60

40

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

Heel lichte, waterdichte en isolerende 
bouwplaten met een kern van XPS en een 
superieure top coating. Korte platen die 
gemakkelijke transporteerbaar zijn.

iSOX Korte 
Bouwplaten

Ref. Nr. Dikte mm Pallet

5003 202615

5003 202620

5003 202630

5003 202624

20

20

20

20

Deze voorgevormde hoekelementen 
kunnen gebruikt worden voor bestaande 
leidingen en buizen te bekleden, zowel 
horizontaal als vertikaal.

iSOX Hoek 
elementen

iSOX Bouwplaten 
Product Overzicht

5001 051360

5001 071360

5001 101360

5001 121360

5001 201360

5001 301360

5001 401360

5001 501360

5001 601360

5001 801360

4

7

10

12

20

30

40

50

60

80

Dikte mm Afmetingen mm

30

20

20

10

2600 x 150 x 150

2600 x 200 x 200

2600 x 300 x 300

2600 x 200 x 400

2600 x 600

2600 x 600

2600 x 600

2600 x 600

2600 x 600

2600 x 600

2600 x 600

2600 x 600

80

80

70

60

40
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30

20

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

Heel lichte, waterdichte en isolerende 
bouwplaten met een kern van XPS en een 
superieure top coating. Platen verkrijgbaar in 
verschillende diktes. Direct betegelbaar.

iSOX Lange 
Bouwplaten

5001 102660

5001 122660

5001 202660

5001 302660

5001 402660

5001 502660

5001 602660

5001 802660

10

12

20

30

40

50

60

80

Dikte mm

 5005 202622
5005 202624

20
20

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

Deze U elementen kunnen gebruikt worden 
voor het uitkleden van buizen of leidingen, 
maar kunnen evengoed als basis voor een 
schap in een douche of badkamer dienen.

iSOX 
U elementen

Dikte mm

2600 x 200 x 200 x 200
 2600 x 200 x 400 x 200

24
12

1200 x 600 (dwarsrichting)

 2600 x 600 (lengterichting)
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Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

iSOX 
Designelementen
Het creatieve bouw- en tegelelement die  
het mogelijk maakt om flexibele vormen 
te verwezelijken, zoals gebogen
douchewanden, wastafels of ronde jacuzzi’s.

30

30

5002 301260

 5002 302660

Dikte mm

5004 307360
5004 309060
5004 301760
5004 302160
5004 302110

730 x 600
900 x 600
1770 x 600
2100 x 600

2100 x 600 (met insprong)

30
30
30
30
30

30
30
30
30
12

Ref. Nr. Pallet

De kant en klare, stevige oplossing om uw 
bad of jacuzzi te bekleden. Zowel aan de 
lange zijde en aan de kopse kant. Voorzien 
van in de hoogte regelbare stelvoetjes.

iSOX Badombouw 
elementen

Badpaneel
[kopse kant]

Badpaneel [Lengte]

Afmetingen mm

1200 x 1200  20 25

Ref. Nr. Dikte mm Pallet

Een toilet-element in breedte 1200mm met alle 
nodige uitsparingen, die in bijna elke situatie 
passend gebruikt kan worden.

iSOX Hangtoilet 
Kit

Afmetingen mm

5008 201212

Dikte mm
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iSOX Douchebodems
Product Overzicht

Deze inloopdouche met klassieke puntafvoer  
heeft een 100% waterdichting door de reeds  
geintegreerde afvoer.  Het afschot is langs 4  
zijden. Deze douchebodem is direct betegelbaar.

5006 409090

5006 401010

5006 401212

5006 401290

5006 401490

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1200 x 900

1400 x 900

1

1

1

1

1

Ref. Nr. 

Douchebodem met  
decentrale afvoer

Douchebodem  
met centrale afvoer

iSOX  Douchebodem 
elementen  
punt drainage

 

Dikte mm

40

40

40

40

40

Ref. Nr. 

5007 409090

5007 401010

5007 401212

5007 401290

5007 401490

5007 401890

Afmetingen mm

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1200 x 900

1400 x 900

1800 x 900

Dikte mm

40

40

40

40

40

40

Verpakking

1

1

1

1

1

1

6018 125002 1

2% afschot, 125 cm, 3-delig

iSOX Profiel

Ref. Nr. Verpakking

iSOX siphon voor 
douchebodem met
lange goot

5020 202035H
5020 202050H
5020 202050V

Horizontaal DN 35
Horizontaal DN50

Vertikaal DN50

Ref. Nr. Beschrijving Verpakking

1
1
1

Verpakking

5009 401209

5009 401210

5009 401610

5009 401809

5009 300909

5009 301010

1200 x 900

1200 x 1000

1600 x 1000

1800 x 900

900 x 900

1000 x 1000

1

1

1

1

1

1

De inloopdouche met lange afvoergoot 
heeft een 100% waterdichting door de 
geintegreerde afvoer. Het afschot is langs  
2 zijden. Direct betegelbare douchebodem.

elementen lange goot
iSOX  Douchebodem

5020 101010H

5020 101010V

Horizontaal DN50

Vertikaal DN50

1

1

Produktname Beschreibung Palette EAN

Horizontaal DN 50
Point floor drain used together 
with Point Drainnage  shower Boards.

iSOX siphon voor 
douchebodem  
met punt drainage

Vertikaal DN 50

Ref. Nr. Afmetingen mm Verpakking

Ref. Nr. Afmetingen mm VerpakkingDikte mm

40

40

40

40

30

30

Afmetingen mm
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iSOX Douchebodems
Product Overzicht

iSOX Douchegoot in RVS
De douchegoot met voorverlijmde afdichtingsdoek. 
Voor een drempelloze inloopdouche.
Kern gemaakt uit INOX.

1
1
1

Douchegoot INOX
Douchegoot INOX
Douchegoot INOX

6018 700054
6018 800054
6018 900054

700mm
800mm
900mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingDikte mm

1
1
1

iSOX Douchegoot in ABS
De douchegoot met voorverlijmde afdichtingsdoek.  
Voor een drempelloze inloopdouche. Kern gemaakt uit 
polyethyleen kunststof.

Douchegoot PE
Douchegoot PE
Douchegoot PE

6019 700054
6019 800054
6019 900054

Ref. Nr. Beschrijving Verpakking

700mm
800mm
900mm

Dikte mm

iSOX Doucherooster 
Betegelbaar / Vol RVS
Wanneer je het betegelde rooster omdraait, heb je  
een mooi RVS profiel. Dubbel voordeel! 

6016 700304
6016 800304
6016 900304

1
1
1

Cover roestvrij staal / Betegelbare
Cover roestvrij staal / Betegelbare
Cover roestvrij staal / Betegelbare

700mm
800mm
900mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingDikte mm

iSOX Doucherooster  
Level 3 RVS
Het Level-3 rooster is speciaal ontwikkeld om te passen bij 
een zeer lage afwerkingsvloer. Het Level-3 rooster is  
slechts 3 mm hoog. Gebruikt het wanneer je werkt met 
Epoxy of Mozaïek. 

6016 700003
6016 800003
6016 900003

1
1
1

Cover Level 3
Cover Level 3
Cover Level 3

700mm
800mm
900mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingDikte mm

iSOX Doucherooster 
Koppelstuk volle goot
Met behulp van het rechte koppelstuk kunnen de volle 
roosters eindeloos aan elkaar gekoppeld worden.

6016 100001 1Cover Koppelstuk100mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingDikte mm
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iSOX Doeken en matten
Product Overzicht

6020 011000
6020 013000
6022 013000

58
40
40

iSOX Sealing 
Membrane

1m x 10m
1m x 30m
1m x 30m

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

Waterdichte Afdichtingsdoek 0,5
Waterdichte Afdichtingsdoek 0,5
Waterdichte Afdichtingsdoek 0,2

Beschrijving

6020 023000 18

iSOX Decoupling 
membrane

1m x 30m

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

 Ontkoppelingsdoek

Beschrijving

6020 033000 20

iSOX Afdichting 
& Ontkoppelings-
doek

1m x 30m

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

 Afdichting en Ontkoppelingsdoek

Beschrijving

1
1
1
1

iSOX  
Zelfklevende  
afdichtingsdoek

1m x 10m
150mm x 15m     

Ref. Nr. Afmetingen mm Verpakking

Zelfklevende Waterdichte Afdichtingsdoek
Zelfklevende Waterdichte Verbindingsband

Zelfklevende Voorgevormde Binnenhoek 
Zelfklevende Voorgevormde Buitenhoek

Beschrijving

6030 011000
6030 100015
6030 120011
6030 120012

6030 011000
6030 100015
6030 120011
6030 120012

6040 023000
8

iSOX® Zelfklevende 
afdichting
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1m x 30m

Ref. Nr. Length x Width x Depth PalletThickness mm

6040 023000 8

iSOX   
Ontkoppelingsmat 
met noppen 

1m x 30m

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

Ontkoppelingsmat met noppen 

Beschrijving

6040 023000 6

iSOX Zelfklevende 
afdichting
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0,96m x 12,5m

Ref. Nr. Length x Width x Depth PalletThickness mm

6050 096125

iSOX  
Drainagemat

Ref. Nr. Afmetingen mm Pallet

 Drainagemat  

Beschrijving
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Product Overzicht

BOTAMENT® D 11 is een grondering voor de 
voorbehandeling van zuigende ondergronden
voor het nadien aanbrengen van tegellijmen, 
plamuurmassa’s, pleisters of verven binnen en buiten. 

Botament® D11
Deep Action Primer

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVat

4001 050011 5 L Botament D11 64

BOTAMENT®  M 200 Multimortel is een 
ééncomponentige, hydraulisch afbindende mortel 
met een breed toepassingsspectrum. Hij is onder 
andere geschikt voor het egaliseren van ondergronden 
binnen en buiten, het uitvlakken van wand- en 
vloerinkepingen, voor het leggen van tegels en het 
lijmen van bouwplaten.

Botament® M200
Multi-purpose mortar

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 250200 25 Kg Botament M200 40

BOTAMENT® D 15 is een grondering voor de 
voorbehandeling van gladde en niet-zuigende 
ondergronden voor het nadien aanbrengen van 
tegellijmen en plamuurmassa’s binnen.

Botament® D15 Primer

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 050015 5 Kg Botament D15 33

BOTAMENT® MD 1 SPEED wordt als compounddichting 
onder tegelbedekkingen zowel binnen als buiten gebruikt. 
Het product is geschikt voor gebruik in natte ruimten, 
evenals op balkons en terrassen.

Produktname Sack Pallette EAN

 Botament® MD 1 Speed
Flexible Water-proofing

Ref. Nr. Packaging PalletBeschrijving

4001 040001
4001 200001

4Kg in bucket
20 Kg

40
40

Botament  MD1 Speed
Botament  MD1 Speed

BOTAMENT® M 20 Classic is een flexibele dunbedtegellijm 
voor het leggen van nagenoeg alle  keramischen wand- en 
vloerbekledingen en voor verkleuringen ongevoelige natuurstenen 
binnen en buiten. Door de Air-Flow-Technologie is BOTAMENT® 
M 20 Classic bijzonder licht en smeuig te verwerken.

Botament® M 20 Classic  
Flexible Superior Adhesive

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 200025 25 Kg Botament M20 40

BOTAMENT M 29 HP is een flexibele vloerbedtegellijm 
voor het snelle en economisch leggen van nagenoeg allen 
keramischen vloorbekledingen binnen en buiten. Ideaal  
voor het verlijmen van doeken en matten. 

Botament® M 29HP 
Premium Adhesive

  

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 250029   25 Kg  Botament M29 40

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

1

Thickness mm

6014 290000

Lijm en  
afdichtmiddel

Ref. Nr. Verpakking

6002 000036

Rosette , galvanized

RosetteDouche afdichtingskit

15009 101010

Ref. Nr. Verpakking

iSOX Polymeer Lijm
Deze kit wordt aangeleverd in een emmer en bestaat uit 4kg  
Botament MD1 Speed compounddichting, 10m waterdichte af-
dichtingsband en twee voorgevormde waterdichte binnen-hoekstukken.

iSOX Accessories

BOTAMENT®  BTK 200 TERRACHAMP is een 
doorlaatbare lijmmortel op basis van reactiehars voor 
vloerbedekkingen op balkons en terrassen. Het is een 
2-componentig systeem.

Botament® BTK 200

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 200010  10 Kg Botament BTK 200 40
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6001 050080
6001 050110
6001 050140

80
110
140

verzinkt
Slagplug, 

Ref. Nr. Verpakking

50
50
50

Dikte mm

6002 000036 36

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

100

Thickness mm

6008 025050
6008 025085
6008 025120

50
85
120

Schroefplug in 
polyamide

Ref. Nr. Verpakking

10
10
10

Dikte mm

6002 000036 36

Roset, 
verzinkt

Ref. Nr. Verpakking

100

Dikte mm

6003 125025 125mm x 25m

Zelfklevende 
wapeningsband

Ref. Nr. Verpakking

1

Lengte x breedte

6004 120010
6004 120050

120mm x10m
120mm x 50m

Waterdichte 
afdichtingsband

Ref. Nr. Length x Width x Depth Verpakking

1
1

Ref. Nr. Lengte x breedte

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

5

Thickness mm

6005 120011

Voorgevormde 
binnenhoek

Ref. Nr. Verpakking

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

5

Thickness mm

6006 120012

Voorgevormde 
buitenhoek

Ref. Nr. Verpakking

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

5

Thickness mm

6006 130010

Buismanchet

Ref. Nr. Verpakking

120 x 120mm

Dikte mm

Rosette

6002 000036

Rosette , galvanized

Ref. Nr. Pallet

 1

Thickness mm

6030 100015

Zelfklevende 
Waterdichte
Verbindingsband

Ref. Nr. Verpakking

0,15m x 15m

Dikte mm

6030 120011
6030 120012

 Zelfklevende Voorgevormde Binnenhoek 
Zelfklevende Voorgevormde Buitenhoek 

 Self-adhesive Preformed

Corner

Ref. Nr. Length x Width x Depth Units

1
1

Ref. Nr. Description

6030 120011
6030 120012

Zelfklevende 
Voorgevormde 
hoek 

Ref. Nr. Length x Width x Depth Verpakking

1
1

Ref. Nr. Beschrijving

Fitting DowelsProduct Overzicht

iSOX Accessories
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iSOX Accessories
Product Overzicht

6012 151020
6012 151030
6012 151040
6012 151050
6012 151060
6012 151080

20
30
40
50
60
80

Bevestiging in 
U-vorm met lip 

Ref. Nr. Verpakking

10
10
10
10
10
10

Dikte mm

6013 151020
6013 151030
6013 151040
6013 151050
6013 151060
6013 151080

20
30
40
50
60
80

Bevestiging  
in H-vorm

Ref. Nr. Verpakking

10
10
10
10
10
10

Dikte mm

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

10

Thickness mm

6010 308030

Hoogte 
verstelbaar 
voetje staal

Ref. Nr. Verpakking

30

Dikte mm

6011 151020
6011 151030

20
30

Bevestiging in 
U-vorm met lip

Ref. Nr. Length x Width x Depth Verpakking

10
10

Ref. Nr. Dikte mm

6007 100025 100mm x 25m 1

Zelfklevende 
waterdichte 
afdichtingsband

Ref. Nr. VerpakkingLengte x breedte

6007 100025





Pitantiestraat 120
8792 Desselgem
Belgium

T: +32 (0)56 70 66 61
F: +32 (0)56 70 68 00
info@isox.be
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