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TECHNISCHE FICHE ISOX DOUCHE AFDICHTINGSKIT 

  

Referentie: Artikel 5009 101010 

 

INHOUD  

1 x poedercomponent Botament MD1 speed 4kg  
10m afdichtingsband 
2 voorgevormde binnenhoeken 
 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Voor het afdichten van de stootvoegen van iSOX bouwplaten en/of iSOX douchebodems met keramische afwerking in 
vochtige ruimten, douches enz. 
 

VERWERKING 

Lees voor de verwerking aub de veiligheidsadviezen op het etiket. 
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +20°C.  
 
Met een langzaam draaiende roerinstallatie onder voortdurend roeren in koud, zuiver water vermengen totdat een 
stevige, dikke, homogene massa ontstaan is. Na de rusttijd wordt het materiaal nogmaals kort omgeroerd  
 
Het product wordt met een stevige kwast of pleisterspaan royaal en gelijkmatig op alle af te dichten stootvoegen van de 
iSOX bouwplaten en/of de iSOX douchebodems aan te brengen. De afdichtingsmassa wordt overeenkomstig de breedte 
van de afdichtingsband met + 1cm oversteek aangebracht.  
 
Botament MD1 speed moet minstens in twee lagen met een kwast of spatel aangebracht worden. De dikte van de droge 
laag moet in totaal minstens 2,0 mm bedragen (dit komt overeen met een dikte van de  vochtige laag van 2,4 mm). De 
maximale dikte van de droge laag mag niet hoger zijn dan 4,0 mm. 
 
De hoeveelheid volstaat voor ongeveer 10m. Het aangemengde materiaal dient binnen het uur te worden verwerkt. Stijf 
geworden afdichtingsmassa mag niet meer verwerkt worden of er mogen geen water of vloeibare component nog 
worden toegevoegd. 
 
In de hoeken worden eerst de afdichtingshoeken zonder plooien in de afdichtingsmassa ingebed. De bovenzijde van de 
afdichtingshoeken wordt dan met de afdichtingsmassa bestreken. Daarna worden de afdichtingsbanden centraal op de 
af te dichten voegen geplaatst met een kopse overlap van ongeveer 50mm. Afsluitend worden de afdichtingsbanden 
met de volgende laag bestreken.  
 
Na 24 uur kunnen keramische afwerkingen met dunbedmortel op de afdichtingsmassa worden aangebracht. 
 

STOCKAGE 

Vorstvrij bewaren 
Houdbaarheid : 6 maanden 

 

 

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot 

doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie 

kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. 
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