
Innovatieve productoplossingen voor de 
voorbereiding en renovatie 
van natte ruimtes

iSOX Bouwplaten
iSOX Prefab  

douchebodems en douchegoten
iSOX Afdichtingsdoek,  

ontkoppelings- en drainagematten iSOX Toebehoren

The complete package
for wet room projects
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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 Afdichtingsdoek, 
ontkoppelings- en drainagematten

iSOX Prefab douchebodems 
en douchegoten

iSOX 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.

Mét certificaat, dé zekerheid voor de vakman
 iSOX voorziet hoogwaardige totaalsystemen voor de bouw of renovatie van natte ruimtes,  

zoals badkamer, keuken, 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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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 Afdichtingsdoek, ontkoppelings- en drainagematten

iSOX Prefab douchebodems en douchegoten
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.



Mét certifi caat, dé zekerheid 
voor de vakman

De badkamer, geëvolueerd naar een ruimte van totaalbeleving. Het gebruik 
ervan is enorm toegenomen en intensiever dan voorheen. Meer dan ooit 
moet de aandacht worden gevestigd op het belang van een gegarandeerde 
waterdichting alvorens de ruimtes af te werken. Voegwerk en kitvoegen zien er 
ogenschijnlijk prima uit, maar dat het ook waterdicht is valt niet te garanderen. 
De vele schadegevallen door waterlekkage zijn niet te overzien. 

ETAG 022, Europese norm voor 
waterdichtingssystemen én DIN 18534, 
Duitse norm voor de afdichting van binnenruimten
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Recent is mede daarvoor een zeer raadzame Duitse norm DIN 18534 uitgebracht.
De nieuwe DIN “afdichting van binnenruimten” omvat allerlei regelgevingen voor
de planning en uitvoering met plaatmateriaal, baanvormige en vloeibare
afdichtingsmaterialen die tot nu grotendeels in bedrijfseigen informatiebladen
beschreven werden. Ons team en onze tools kunnen u met raad en daad bijstaan
en adviseren over deze plaatsingsvoorschriften. 

Er zijn verschillende afdichtingsmaterialen en producten beschikbaar in de markt,
maar iSOX wil een garantie bieden met totaalsystemen rekening houdende met de
Duitse norm DIN 18534. Meer nog, iSOX biedt een sluitende garantie voor de
waterdichting van de vochtige ruimtes. 

ETAG staat voor
European Technical 
Approved Guidline.

022

ETAG 022 is een garantiecertificaat voor waterdichtingssystemen voor zowel vloeren
en wanden in vochtige ruimtes. Een onafhankelijk Europees instituut onderschrijft
100% waterdichting van de iSOX waterdichtingssystemen volgens de verschillende
waterinwerking klassen(W0 tem W3 volgens DIN 18534), wat volledig los staat van
de resultaten uit interne bedrijfstesten. Met dit bewijs zijn we met iSOX instaat een
volledige garantie te bieden op de waterdichting van private badkamers en hotels,
alsook vochtige ruimtes in scholen, sportfaciliteiten en rust- en ziekenhuizen. 

Door het partnership met Botament Systembaustoffe uit Bottrop (Duitsland) zijn
we in staat ook voor zwembaden, terrassen en balkons, wellness,… de volle
ondersteuning te bieden met de nodige garanties. iSOX wil de zekerheid bieden die
een vakman verdient, 100% gegarandeerde waterdichting, daar klinken we op!



Youtube, How to apply?

Onze tools, ondersteuning voor zowel 
de vakman als handelaar!
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iSOX Website met handige tips
Technische fi ches met 
plaatsingsvoorschriften

Volledig waterdicht systeem 
(ETAG garantie) in 1 shoprek

iSOX Belgium BVBA 
Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem – Waregem Zone 7 
Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

info@isox.be
www.isox.be

BTW BE 0643.636.372
RPR Kortrijk 

KBC IBAN BE23 7370 4499 3491 – BIC KREDBEBB

ISOX BOUWPLATEN 

De iSOX bouwplaten zijn gemaakt van een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene 
celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening.
De iSOX bouwplaten zijn de 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.

Eigenschappen

- Stabiel en waterdicht
- Warmteisolerend
- Lichte en snelle verwerking
- Renovatie en nieuwbouw
- Hoge druksterkte
- Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebieden

- Als ondergrond voor tegels en stuclagen in natte ruimtes
- Voor het uitvlakken van wanden en vloeren in nieuwbouw en renovatie
- Voor het maken van scheidingswanden op regelwerk
- Design van wastafels of andere interieur projecten
- Voorzet constructies
- Bekleding van baden en leidingwerk

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

- Droog en zuiver
Stabiel
Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delen

Ook op het volgende letten :

Sterk absorberende ondergronden met BOTAMENT D11 gronderen
zuigende ondergronden, hout en oude tegelbekledingen met BOTAMENT D15 gronderen

Technische gegevens
Materiaalbasis Polystyreen hardschuim ( ), tweezijdig voorzien 

van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapening
Opslag Liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht
Dampdoorlaatbaarheid Sd = 1.3m
Scheuroverbruggend vermogen Categorie 0
Hechtsterkte Categorie 2: 

Technische gegevens Polystyreen hardschuim
Warmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667
Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826
Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN 826
Trekvastheid volgens NEN EN 1607
Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086
Lineaire uitzettingscoeffiecient 0,07 mm/mK
Gebruikstemperatuur -50°C bis + 70°C
Brandklasse volgens NEN EN 13501-1 E
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ISOX BOUWPLATEN 

De iSOX bouwplaten zijn gemaakt van een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene 

celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening.
De iSOX bouwplaten zijn de 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.

Eigenschappen
- Stabiel en waterdicht- Warmteisolerend
- Lichte en snelle verwerking- Renovatie en nieuwbouw- Hoge druksterkte
- Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebieden
- Als ondergrond voor tegels en stuclagen in natte ruimtes- Voor het uitvlakken van wanden en vloeren in nieuwbouw en renovatie- Voor het maken van scheidingswanden op regelwerk- Design van wastafels of andere interieur projecten- Voorzet constructies- Bekleding van baden en leidingwerk

Voorbehandeling van de ondergrond
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :- Droog en zuiver

- Stabiel
- Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delenOok op het volgende letten :

Sterk absorberende ondergronden met BOTAMENT D11 gronderenzuigende ondergronden, hout en oude tegelbekledingen met BOTAMENT D15 gronderen

Polystyreen hardschuim ( ), tweezijdig voorzien van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapeningLiggend, droog en zonder inwerking van direct zonlichtSd = 1.3m
Categorie 0
Categorie 2: 

Technische gegevens Polystyreen hardschuimWarmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN Trekvastheid volgens NEN EN 1607Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086Lineaire uitzettingscoeffiecientGebruikstemperatuur

-50°C bis + 70°C
Brandklasse volgens NEN EN 13501-1

E
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ISOX BOUWPLATEN 

De iSOX bouwplaten zijn gemaakt van een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene 

celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening.
De iSOX bouwplaten zijn de 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.

Eigenschappen
- Stabiel en waterdicht- Warmteisolerend
- Lichte en snelle verwerking- Renovatie en nieuwbouw- Hoge druksterkte
- Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebieden
- Als ondergrond voor tegels en stuclagen in natte ruimtes- Voor het uitvlakken van wanden en vloeren in nieuwbouw en renovatie- Voor het maken van scheidingswanden op regelwerk- Design van wastafels of andere interieur projecten- Voorzet constructies- Bekleding van baden en leidingwerk

Voorbehandeling van de ondergrond
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :- Droog en zuiver

- Stabiel
- Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delenOok op het volgende letten :

- Sterk absorberende ondergronden met BOTAMENT D11 gronderenNiet zuigende ondergronden, hout en oude tegelbekledingen met BOTAMENT D15 gronderenTechnische gegevens

Polystyreen hardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapeningLiggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht
Dampdoorlaatbaarheid
Scheuroverbruggend vermogen

0.3 MPa
Technische gegevens Polystyreen hardschuimWarmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN Trekvastheid volgens NEN EN 1607Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086Lineaire uitzettingscoeffiecientGebruikstemperatuur
Brandklasse volgens NEN EN 13501-1

Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

ISOX BOUWPLATEN 

De iSOX bouwplaten
celstructuur, tweezijdig voorzien van 
De iSOX bouwplaten
(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden 
diktes en afmetingen.

Eigenschappen

Toepassingsgebieden

iSOX Belgium BVBA Pitantiestraat 120
B-8792 
Tel. +32(0) 56 70 66 61Fax: +32(0) 56 70 68 00

Voorbehandelin
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

Ook op het volgende letten :

Lineaire uitzettingscoeffiecientGebruikstemperatuur
Brandklasse volgens NEN EN 13501
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ISOX BOUWPLATEN 
De iSOX bouwplaten zijn gemaakt van een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene 

celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening.

De iSOX bouwplaten zijn de 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.Eigenschappen- Stabiel en waterdicht

- Warmteisolerend
- Lichte en snelle verwerking

- Renovatie en nieuwbouw

- Hoge druksterkte
- Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebieden- Als ondergrond voor tegels en stuclagen in natte ruimtes

- Voor het uitvlakken van wanden en vloeren in nieuwbouw en renovatie

- Voor het maken van scheidingswanden op regelwerk

- Design van wastafels of andere interieur projecten

- Voorzet constructies

- Bekleding van baden en leidingwerk

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

- Droog en zuiver
- Stabiel- Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delen

Ook op het volgende letten :
- Sterk absorberende ondergronden met BOTAMENT D11 gronderen

- Niet-zuigende ondergronden, hout en oude tegelbekledingen met BOTAMENT D15 gronderen

Technische gegevens
Materiaalbasis

Polystyreen hardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien 

van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapening

Opslag

Liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht

Dampdoorlaatbaarheid
Scheuroverbruggend vermogenTechnische gegevens Polystyreen hardschuim

Warmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667

Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826

Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN 

Trekvastheid volgens NEN EN 1607

Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086

Lineaire uitzettingscoeffiecient
Brandklasse volgens NEN EN 13501-1

Voorbehandelin
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

Ook op het volgende letten :

ISOX BOUWPLATEN 

De iSOX bouwplaten
celstructuur, tweezijdig voorzien van De iSOX bouwplaten
(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden 
diktes en afmetingen.

Eigenschappen
-
-
-
-
-
-

Toepassingsgebieden
-
-
-
-
-
-

Voorbehandelin
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :-

-
-

Ook op het volgende letten :

Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

iSOX Belgium BVBA Pitantiestraat 120
Desselgem Tel. +32(0) 56 70 66 61Fax: +32(0) 56 70 68 00

Lineaire uitzettingscoeffiecientGebruikstemperatuur
Brandklasse volgens NEN EN 13501

Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

iSOX Belgium BVBA Pitantiestraat 120
Desselgem Tel. +32(0) 56 70 66 61Fax: +32(0) 56 70 68 00

Lineaire uitzettingscoeffiecientGebruikstemperatuur
Brandklasse volgens NEN EN 13501iSOX Belgium BVBA Pitantiestraat 120

B-
Tel. +32(0) 56 70 66 61Fax: +32(0) 56 70 68 00
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Trekvastheid volgens NEN EN 1607

Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086

Lineaire uitzettingscoeffiecient
Brandklasse volgens NEN EN 13501

iSOX Belgium BVBA 

Waregem Zone 7 
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KBC IBAN BE23 7370 4499 3491 – BIC KREDBEBB

ISOX BOUWPLATEN De iSOX bouwplaten zijn gemaakt van een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene 

celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening.

De iSOX bouwplaten zijn de 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.Eigenschappen-
Stabiel en waterdicht

-
Warmteisolerend

-
Lichte en snelle verwerking

-
Renovatie en nieuwbouw

-
Hoge druksterkte

-
Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebieden-
Als ondergrond voor tegels en stuclagen in natte ruimtes

-
Voor het uitvlakken van wanden en vloeren in nieuwbouw en renovatie

-
Voor het maken van scheidingswanden op regelwerk

-
Design van wastafels of andere interieur projecten

-
Voorzet constructies

-
Bekleding van baden en leidingwerk

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

-
Droog en zuiver

-
Stabiel-

Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delen

Ook op het volgende letten :
-

Sterk absorberende ondergronden met BOTAMENT D11 gronderen

-
Niet-zuigende ondergronden, hout en oude tegelbekledingen met BOTAMENT D15 gronderen

Technische gegevens
Materiaalbasis

Polystyreen hardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien 

van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapening

Opslag

Liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht

Dampdoorlaatbaarheid

Sd = 1.3m

Scheuroverbruggend vermogen

Categorie 0

Hechtsterkte 

Categorie 2: ≥ 0.3 MPa

Technische gegevens Polystyreen hardschuim

Warmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667

Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826

Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN 

Trekvastheid volgens NEN EN 1607

Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086

Lineaire uitzettingscoeffiecient

Gebruikstemperatuur

Brandklasse volgens NEN EN 13501-1

SOX BOUWPLATEN 

iSOX bouwplaten
structuur, tweezijdig voorzien van iSOX bouwplaten

(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden 
diktes en afmetingen.

Eigenschappen

ISOX BOUWPLATEN 

De iSOX bouwplaten
celstructuur, tweezijdig voorzien van De iSOX bouwplaten
(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden 
diktes en afmetingen.

Eigenschappen
- Stabiel en waterdicht- Warmteisolerend
- Lichte en snelle verwerking- Renovatie en nieuwbouw- Hoge druksterkte
- Tijd

Toepassingsgebieden
-
-
-
-
-

Voorbehandelin
De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

Fax: +32(0) 56 70 68 00
Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

Tel. +32(0) 56 70 66 61Fax: +32(0) 56 70 68 00
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491 – BIC KREDBEBB
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Waregem Zone 7 
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ISOX BOUWPLATEN 
De iSOX bouwplaten

celstructuur, tweezijdig voorzien van 

De iSOX bouwplaten
(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden 

diktes en afmetingen.Eigenschappen-
-

-
-

-
-

Toepassingsgebieden-
-

-
-

-
-

VoorbehandelinDe ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

-
-

-
Ook op het volgende letten :

Technische gegevens
Materiaalbasis

OpslagDampdoorlaatbaarheid
Scheuroverbruggend vermogenTechnische gegevens Polystyreen hardschuim

Warmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667

Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826

Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN 

Trekvastheid volgens NEN EN 1607

Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086

iSOX Belgium BVBA 

ISOX BOUWPLATEN De iSOX bouwplaten
celstructuur, tweezijdig voorzien van 

De iSOX bouwplaten
(metselwerk, houten frame, bestaande tegels, pleistermuur, verf) en eindeloze mogelijkheden 

diktes en afmetingen.Eigenschappen-
Stabiel en waterdicht

-
Warmteisolerend

-
-

-
-

Toepassingsgebieden-
-

-
-

-
-

VoorbehandelinDe ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

-
-

-
Ook op het volgende letten :

Technische gegevens
MateriaalbasisOpslagDampdoorlaatbaarheid

Scheuroverbruggend vermogen

Hechtsterkte Technische gegevens Polystyreen hardschuim

Warmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667

Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826

Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN 

Trekvastheid volgens NEN EN 1607
iSOX Belgium BVBA 

Pitantiestraat 120
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ISOX BOUWPLATEN De iSOX bouwplaten zijn gemaakt van een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene 

celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening.

De iSOX bouwplaten zijn de 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.
Eigenschappen-

Stabiel en waterdicht

-
Warmteisolerend

-
Lichte en snelle verwerking

-
Renovatie en nieuwbouw

-
Hoge druksterkte

-
Tijd- en kostenbesparend

Toepassingsgebieden
-

Als ondergrond voor tegels en stuclagen in natte ruimtes

-
Voor het uitvlakken van wanden en vloeren in nieuwbouw en renovatie

-
Voor het maken van scheidingswanden op regelwerk

-
Design van wastafels of andere interieur projecten

-
Voorzet constructies

-
Bekleding van baden en leidingwerk

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden :

-
Droog en zuiver

-
Stabiel

-
Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delen

Ook op het volgende letten :

-
Sterk absorberende ondergronden met BOTAMENT D11 gronderen

-
Niet-zuigende ondergronden, hout en oude tegelbekledingen met BOTAMENT D15 gronderen

Technische gegevens

Materiaalbasis

Polystyreen hardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien 

van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapening

Opslag

Liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht

Dampdoorlaatbaarheid

Sd = 1.3m

Scheuroverbruggend vermogen

Categorie 0

Hechtsterkte 

Categorie 2: ≥ 0.3 MPa

Technische gegevens Polystyreen hardschuim

Warmtegeleidingscoeficient bij 10°C volgens NEN EN 12667

0,029 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 uitzettingscoeffiecient

0,07 mm/mK

Gebruikstemperatuur

-50°C bis + 70°C

Brandklasse volgens NEN EN 13501-1

E



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

6

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

NEW
XL en XXL

Bouwplaten 
900mm &
 1200mm
breedte 



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, veelzijdig 
en uiterst betrouwbaar.

7

Botament MS6
Bouwplaten lijm- en afdichtkit



•  Botament® M200 is een krimpvrije lijm 
met hoog hechtvermogen. Bouwplaten 
kunnen volvlaks of met lijmdotten worden 
aangebracht op minerale ondergronden 
zonder primer. Volledig belastbaar na 
slechts 2 uur! 

•  Onstabiele ondergronden worden 
mechanisch verankerd d.m.v. iSOX 
slagpluggen. Minimum. dikte van 
bouwplaat is 20mm! 

• Tussen de naden van bouwplaten 
wordt Botament® MS6 aangebracht en 
verstevigd met wapeningsband GS12 of 
iSOX afdichtingsband. 

Tip!

8

Slagpluggen

Toepassingen
Wanden uitvlakken

NA

VOOR

Botament® GS12 
Zelfklevende 
Wapeningsband

Multimortel Botament® 
M 200

Botament® MS6 
polymeer

Plaatsingsrichtlijnen 
op ons youtube kanaal



Toepassingen
Douchewand

9

NA

VOOR

•  Bij een regelwerk; min. dikte bouwplaat 
20mm bij hartafstand 60cm, min. dikte 
10mm bij 30cm hartafstand.  

• Vastschroeven van bouwplaten d.m.v. 
rozetten of verlijmen van bouwplaten 
met Botament MS6

• Inloopdouches worden in de overgang 
tussen vloer en wand voorzien van iSOX 
hoekstukken en afdichtingsband in 
combinatie met Botament MD1 speed 
1C-compound afdichting. 

Tip!

RozettenBouwplaten

Beschikbaar in verschillende diktes en afmetingen

Flexibele Dichtlaag 1C    
Botament® MD1        

Botament® MS6 
polymeer

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren
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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 Botament® MS6 voor het 
verlijmen. Naden worden achteraf verstevigd 
met zelfklevende wapeningsband. 

•  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!

RozettenHangtoilet KitBouwplaten

VOOR

Botament® MS6 
polymeer
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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.

•  Gebruik een waterpas om de plaat 
op de juiste positie te brengen. Deze 
wordt verlijmd met Botament MS6. Dit 
hoekelement kan direct worden betegeld, 
een primer is niet meer nodig. 

Tip!

Hoek element Botament® MS6 
polymeer
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•  Gebruik bouwplaten van minimum 10mm 
dikte en leg deze geschrankt. Bouwplaten 
worden op de ondergrond volvlaks verlijmd 
met Botament®  M21 Classic, dit om 
holle ruimtes te vermijden. 

• Naden worden voorzien van Botament® 
MS6 in combinatie met zelfklevende 
wapeningsband GS12 of iSOX afdichtingsband 
en Botament® MD1 compoundafdichting.

• iSOX bouwplaten zorgen voor een stabiele 
en waterdichte ondergrond, met goede 
hechting van betegeling. Dankzij de 
isolerende waarden zijn deze bouwplaten 
ideaal in combinatie met vloerverwarming. 

Tip!

Flexibele Dichtlaag 1C 
Botament® MD1

BouwplatenDieptegrondering
Botament® Primer D 11

Toepassingen
Vloertoepassing op minerale ondergrond

NA

VOOR

Botament® MS6 
polymeer

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren
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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.

•  Gebruik Botament® MS6 in combinatie 
met zelfklevende wapeningsband GS12 of 
iSOX afdichtingsband om alle naden en 
randen te versterken en of af te dichten.

Tip!

Hoek elementBouwplaten

Beschikbaar in 
verschillende 
diktes en 
afmetingen

Botament® MS6 
polymeer

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren
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Toepassingen
Ronde vormen

NA

•    De naden tussen de platen op het platform 
moeten altijd ondersteund worden door de 
draagstructuur. Deze draagstructuur kan 
men vervaardigen uit bouwplaten

• Gebruik Botament® MS6 in combinatie 
met zelfklevende wapeningsband GS12 
of iSOX afdichtingband om alle naden en 
randen te versterken en af te dichten. 

Tip!

Botament® GS12 
Zelfklevende 
wapeningsband 

Design elementenBouwplaten

VOOR

Botament® MS6 
polymeer
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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 Botament MS6® 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 Botament® MS6 
polymeer



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 
douche te 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.

Punt Drainage Lange Goot

Belangrijkste 
voordelen

iSOX Prefab douchebodems
Douchebodems zijn een totaalpakket
die zowel esthetiek, functionaliteit en
fl exibiliteit 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

16
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iSOX Prefab Douchebodems
Hoge kwaliteit inloopdouche + Direct betegelbaar

17

Kant-en-klare inloopdouche, meteen 
klaar om af te werken 
Unieke toplaag coating, gegarandeerde waterdichting en drukvast.  
Verkrijgbaar (op aanvraag) in afmetingen tot 2500mm lengte 
en 1500mm breedte! Speciaal ontwikkelde douchebodems, 
extra druksterkte en slechts 3mm voor Stucafwerkingen 
(Mortex, Tadelakt,…) 

Unieke toplaag coating, gegarandeerde waterdichting en drukvast.  
ook voor 

stucafwerking



Toepassingen Douchebodems
Inloopdouche met Lange Goot

NA VOOR

Douchebodem 
met lange goot

•  Minimum hoogte van douchebodem
en siphon samen is 97mm.

•  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

Flexibele Dichtlaag 
1C Botament® MD1

18

Horizontaal DN 35 Horizontaal DN 50 Vertikaal DN 50

Siphons apart te bestellen

Botament® MS6 
polymeer

022

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren

Plaatsingsrichtlijnen 
op ons youtube kanaal



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 of 
afwerking. Minimum hoogte is 6mm.

•  Zowel centrale als decentrale afvoer 
zijn mogelijk.

•  Siphons, horizontaal of vertikaal, 
apart te bestellen.

•  Andere afmetingen op bestelling 
mogelijk.

Tip!

Punt Drainage Douchebodem
met Decentrale afvoer

Punt Drainage 
Douchebodem 
met Centrale afvoer

19

Vertikaal DN 50 Horizontaal DN 50

Siphons apart te bestellen

Douche 
Afdichtingskit

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren



iSOX                            Douchegotenby i-DRAIN
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Douchegoten met een voorgelijmde fl ens 
afdichtingsdoek. Zeer lage inbouwhoogte van slechts 54mm! 

Belangrijkste 
voordelen RVS/ABS

100% waterdichting 
dankzij voorverlijmde 
afdichtingsdoek.

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.

6 verschillende standaard
lengtes: 700mm, 800mm,
900mm, 1000mm, 
1100mm, 1200mm.
Douchegoten met kern 
van inox of kunststof: 
keuze is aan u.

Verschillende roosters 
beschikbaar, voor 
afwerkingen van 
3mm tot 30mm.

Douchegoot RVS/ABS

Plaatsingsrichtlijnen 
op ons youtube kanaal

voor 
tegelafwerking 

vanaf 
3mm

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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Afdichtingsdoeken

Douchegoot LIQUID Drain
Epoxy, PU, Mortex, Tadelakt, .. De LIQUID Drain biedt u de
oplossing voor een feilloze, snelle en duurzame installatie van
uw inloopdouche met vloeibare vloerafwerking.

Belangrijkste 
voordelen Liquid drain

Verkrijgbaar in 3 maten : 
700, 800 en 900 mm. 
Inbouwhoogte is 72mm.

Deze drain is gegoten 
uit een sterk en 
duurzaam Solid Surface.

Liquide vloeren hechten 
zich perfect waterdicht 
aan dit uniek materiaal.

De groeven en de 
flenzen van 50mm 
zorgen voor een extra 
sterke hechting.

De gietrand is makkelijk 
opschuurbaar en de goot 
is af te werken met 
hetzelfde materiaal als 
de rest van uw vloer,
wat u een perfecte 
overgang van gietvloer 
naar goot garandeert.

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren

Douchegoten gegoten uit het unieke Solid Surface 
materiaal. Deze opschuurbare goot werd speciaal 
ontwikkeld voor vloeibare vloerafwerking.
Inbouwhoogte is 72mm.

voor 
gietvloeren 

en stuc-
afwerkingen

Multimortel Botament® 
M 200

iSOX biedt totaaloplossingen aan voor
stucafwerkingen (Mortex, Tadelakt,
Stoopen & meeus,..)

Contacteer 
ons!

Flexibele Dichtlaag 
1C Botament® MD1



iSOX Afdichtingsdoek,  
ontkoppelings- en 
drainagematten
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Belangrijkste 
voordelen

Totaalsystemen voor zowel afdichting als  
ontkoppeling en drainage. 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 bouwchemische 
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.

Enkel Duitse kwaliteit  
wordt door iSOX  
verdeeld.

De doeken en matten  
kunnen per pallet of  
per rol geleverd 
worden.
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iSOX Doeken en Matten - Hoge kwaliteit, veelzijdig  
en uiterst betrouwbaar

23
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iSOX Doeken en Matten
iSOX afdichtingsdoek 0.5 & 0.2

• Nieuw verkrijgbaar: zeer soepele 0,2 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. 

Advies en garantie voor wellness – contacteer ons voor meer informatie.
•  iSOX afdichtingsdoek bestaat uit een waterdichte polyethyleenfolie, met aan beide zijden een 

polypropyleenvlies.  Volledig systeem volgens nieuwe Duitse afdichtingsnorm DIN 18534.
•  Een meterindicatie is vermeld aan beide zijkanten van de doek. Nu ook met snijraster.
•  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.

Belangrijkste kenmerken

MD1 Botament Buismanchet Flexibele Dichtlaag 1C
Botament MD1

Premium Flex Lijm
Botament® M21 HP Speed

Plaatsingsrichtlijnen 
op ons youtube kanaal
Plaatsingsrichtlijnen 

op ons youtube kanaal

New 
0,2 - Zeer

fl exibel

Waterdichte 
afdichtingsband
+ toebehoren
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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.
•  Technische Fiche met installatie richtlijnen te vinden op onze website.

Belangrijkste kenmerken

Premium Flex Lijm
Botament® M21 HP Speed
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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. 
• Volledig systeem volgens nieuwe Duitse afdichtingsnorm DIN 18534.
• Uitermate geschikt voor afdichting en ontkoppeling van minerale en houten ondergronden in vochtige ruimtes.

Belangrijkste kenmerken

MD1 Botament Flexibele Dichtlaag 1C
Botament MD1

Premium Flex Lijm
Botament® M21 HP 
Speed

Waterdichte 
afdichtingsband
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Zelfk levende 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

verbindingsband
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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.
• Raadpleeg onze Technische Fiche voor een correcte plaatsing met garantie.

Belangrijkste kenmerken

MD1 Botament Flexibele Dichtlaag 1C
Botament MD1

Waterdichte 
afdichtingsband

Premium Flex Lijm
Botament® M21 HP Speed
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iSOX Doeken en Matten
iSOX Drainagemat

iSOX Doeken en Matten
iSOX Ontkoppelingsmat met Noppen

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.

Belangrijkste kenmerken

Premium Flex Lijm
Botament® M21 HP Speed



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!
Nu ook met ETAG garantielabel

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 gecertifi ceerd systeem om 
uw Wet Room project te verwezenlijken. 
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NAVOOR

ETAG staat voor
European Technical 
Approved Guidline.

022
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1200 x 600

1200 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

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

6

10

12,5

20

30

40

50

60

80

Dikte mm 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

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

12,5

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)

36

36

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 mmDikte 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

NEW
XL en XXL

Bouwplaten 
900mm &
 1200mm
breedte 
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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

5006 101515

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1200 x 900

1400 x 900

1500 x 1500

1

1

1

1

1

1

Ref. Nr. 

Douchebodem met 
decentrale afvoer

Douchebodem 
met centrale afvoer

iSOX  Douchebodem 
punt drainage

Dikte mm

40

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. Andere 
profielen beschikbaar op aanvraag

iSOX Profi el

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.

lange goot
iSOX  Douchebodem

5020 101010H

5020 101010V

Horizontaal DN50

Vertikaal DN50

1

1

Produktname Beschreibung Palette EAN

Horizontaal DN 50

iSOX siphon voor 
douchebodem 
met punt drainage

Vertikaal DN 50

Ref. Nr. Beschrijving Verpakking

Ref. Nr. Afmetingen mm VerpakkingDikte mm

40

40

40

40

30

30

Afmetingen mm

4001 102005 20mx5cm  

Botament RS Isolatie 
Kantstroken

Ref. Nr. Omschrijving

4001 100620 1mx0,6m 

Botament TE
Geluidsdempende 
plaat

Ref. Nr. Omschrijving

Omschrijving
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iSOX Douchegoten
Product Overzicht

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

1
1
1
1
1
1
1

6018 700054
6018 800054
6018 900054
6018 100054
6018 110054
6018 120054  
6016 100001

700mm
800mm
900mm
1000mm
1100mm
1200mm
100mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingLengte 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

Lengte mm

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

6016 700304
6016 800304
6016 900304
6016 100304
6016 110304
6016 120304

1
1
1
1
1
1

  Rooster Plano / Tile
  Rooster Plano / Tile
  Rooster Plano / Tile
  Rooster Plano / Tile
  Rooster Plano / Tile
 Rooster Plano / Tile

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingLengte mm

iSOX  Liquid Drain
De ideale oplossing in combinatie met liquide 
vloerafwerking.

6020 700054
6020 800054  
6020 900054  

5009 101010

5009 501212H

1Douchegoot LIQUID Drain 700  incl. opschuurbaar rooster  
Douchegoot LIQUID Drain 800 incl. opschuurbaar rooster 
Douchegoot LIQUID Drain 900 incl. opschuurbaar rooster 

700mm
800mm
900mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingLengte mm

700mm
800mm
900mm
1000mm
1100mm
1200mm

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. 

Het Level-3 rooster is slechts 3 mm hoog. Gebruikt het 
wanneer je werkt met Epoxy of Mozaïek. 

1
1
1

 Rooster Level 3
 Rooster Level 3
 Rooster Level 3

700mm
800mm
900mm

Ref. Nr. Beschrijving VerpakkingLengte mm

6016 700003
6016 800003
6016 900003

5009 101010

5009 501212H
1Douchegoot LIQUID Drain 700  incl. opschuurbaar rooster  

Douchegoot LIQUID Drain 800 incl. opschuurbaar rooster 

Beschrijving Verpakking

1
1

Douchegoot INOX
Douchegoot INOX
Douchegoot INOX
Douchegoot INOX
Douchegoot INOX
Douchegoot INOX
Rooster Koppelstuk
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iSOX Afdichtingsdoek, ontkoppelings- en drainagematten

Product Overzicht

6020 011000
6020 013000
6022 013000

58
40
40

iSOX 
Waterdichte 
afdichtingsdoek

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

Ref. Nr. Afmetingen m Pallet

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

Beschrijving

6020 023000 18

iSOX
Ontkoppelings-
doek

1m x 30m

Ref. Nr. Afmetingen m Pallet

 Ontkoppelingsdoek

Beschrijving

6020 033000 20

iSOX Afdichting 
& Ontkoppelings-
doek

1m x 30m

Ref. Nr. Afmetingen m Pallet

 Afdichting en Ontkoppelingsdoek

Beschrijving

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 m 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 m Pallet

 Drainagemat  

Beschrijving

1
1
1
1

iSOX
Zelfk levende 
afdichtingsdoek

1m x 10m
150mm x 15m     

Ref. Nr. Afmetingen m 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

0.2 
NEW!
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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. BeschrijvingVat

4001 010011 1 L Botament D11

iSOX Toebehoren

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

Rosette , galvanized

Rosette

126014 290000

Botament®
MS 6 Polymeer

Ref. Nr. Doos

Bouwplaten lijm- en afdichtkit

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. PalletThickness mm

4001 200004
4001 040004

Botament®
Renovation GS 4

Ref. Nr. Verpakking

BOTAMENT®GS 4 is een eencomponentige, polymeerverbeterde, 
gemakkelijk verwerkbare fijnplamuur voor de reparatie van gladde, 
vlakke wand- en plafondoppervlakken binnen en buiten. 

4001 050011 5 L Botament D11

BOTAMENT® D1 Speed is een snelle, multifunctionele 
grondering voor de voorbehandeling van zuigende en 
nietzuigende ondergronden voor het nadien aanbrengen van
tegellijmen, plamuurmassa’s, pleisters of verf binnen en buiten.

Botament® 
D1 Speed

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVat

4001 010015 1 Kg Botament D1 33
4001 050015 5 Kg Botament D1 33

Botament® M54 is een bindmiddel voor een snelle 
dekvloer op cementbasis voor het aanmaken van 
dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een 
scheidingslaag en zwevende dekvloeren. Na 24 uur 
klaar voor bedekking.

Botament® M54

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 200054 20Kg Botament M54 35

Botament® M56 Speed Is een bindmiddel voor een 
snelle dekvloer op cementbasis voor het aanmaken van 
dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een 
scheidingslaag en zwevende dekvloeren.
Na 4 uur klaar voor bedekking.

Botament® M56 Speed 

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 250056 25 Kg Botament M56 40

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-proofi ng

Ref. Nr. Packaging PalletBeschrijving

4001 040001
4001 200001

4Kg in emmer
20 Kg

40
40

Botament  MD1 Speed
Botament  MD1 Speed

BOTAMENT® M 21 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 21 Classic bijzonder licht en smeuig te verwerken.

Botament® M 21 Classic 
Flexible Superior Adhesive

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 210025 25 Kg Botament M21
Classic

40

Beschrijving

BOTAMENT® M 21 HP Speed is een flexibele, vezel-
versterkte lichte tegellijm voor het leggen van nagenoeg 
alle keramischen wand- en vloerbekledingen en voor 
verkleuringen ongevoelige natuurstenen binnen en buiten.
Door de Air-Flow-Technologie is de dun-, middel- en 
vloeibedbedlijm bijzonder licht en smeuig te verwerken.

Botament® M21 HP Speed

Ref. Nr. PalletBeschrijvingVerpakking

4001 250021 25 Kg Botament M21 
HP Speed

40

Beschrijving

20 Kg
4 Kg

Botament Renovation GS4
Botament Renovation GS4
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6001 050080
6001 050110
6001 050140

80
110
140

Ref. Nr. Verpakking

50
50
50

Afmeting mm

6002 000036 36

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

100

Thickness mm

6002 000036 36

Roset, 
verzinkt

Ref. Nr. Verpakking

100

Afmeting mm

6003 125025 120mm x 20m

Botament® GS12
Zelfklevende wapeningsband

Ref. Nr. Verpakking

1

Lengte x breedte

Fitting Dowels

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Douche afdichtingskit

15009 101010

Ref. Nr. Verpakking

Deze kit wordt aangeleverd in een emmer en bestaat 
uit 4kg Botament MD1 Speed compounddichting, 
10m waterdichte afdichtingsband en twee 
voorgevormde waterdichte binnen-
hoekstukken. Te bestellen bij elke douche.

Product Overzicht

iSOX Toebehoren

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

2

Thickness mm

6006 120012

Voorgevormde 
buitenhoek

Ref. Nr. Verpakking

6007 100025 120mm x 25m 1

Zelfk levende 
waterdichte 
afdichtingsband

Ref. Nr. VerpakkingLengte x breedte

6007 100025

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

2

Thickness mm

6006 130010

Buismanchet

Ref. Nr. Verpakking

120 x 120mm

Afmeting mm

6002 000036

Rosette , galvanized

Rosette

Ref. Nr. Pallet

2

Thickness mm

6005 120011

Voorgevormde 
binnenhoek

Ref. Nr. Verpakking

6004 105010 120mm x10m

Waterdichte 
Afdichtingsband 
Douchebak

Ref. Nr. Length x Width x Depth Verpakking

1

Ref. Nr. 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

Slagplug, 
verzinkt
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iSOX Toebehoren
Product Overzicht

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

20
30
40
50
60
80

Bevestiging in 
U-vorm 

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

6008 025050
6008 025085
6008 025120

50
85
120

Schroefplug in 
polyamide

Ref. Nr. Verpakking

10
10
10

Afmeting mm



Botament Terrachamp
De revolutie voor balkons en terrassen

Éen lijm, één voegmiddel, 
nul problemen! 
Een volledig nieuwe
bindtechnologie! 

Een nieuwe bindmiddel-
technologie op basis van de
HYDRO-02 flextechnologie zet
nieuwe maatstaven voor 
een veilige plaatsing van tegels 
en natuurstenen op terrassen
en balkons. 

Terras- en 
balkonsysteem 
SCHADEVRIJ 

Een terrasproject? 

Wij adviseren u met 
veel plezier! 

Contacteer 
ons!

39

100% kalk- en
cementvrij.

Geen uitbloeiingen door
capillair transport.

Lijm- en
voegmiddel sterk
waterdoorlatend en
waterafvoerend

Geen druk onder tegelwerk
door dampdiffusie, lijm- en
voegmiddel zijn drainerend. 

Zeer grote flexibiliteit
en kleefkracht

Geen scheuren of vorstschade
in tegelwerk door thermische
belasting, flexibiliteit 7x groter
dan S2-norm.

Belangrijkste 
voordelen

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. BeschrijvingVerpakking

4001 200010  10 Kg Botament BTK 200 

BOTAMENT®  BTF 200 TERRACHAMP is een doorlaatbare 
voegmortel op basis van reactiehars voor de vloerbedekkingen op 
balkons en terrassen. Is geschikt voor voegbreedten van 3 tot 15 mm. 
Mag uitsluitend gebruikt worden met het systeem BOTAMENT®
BTK 200 TERRACHAMP Lijmmortel voor balkons en terrassen.

Botament® BTF 200

Ref. Nr. BeschrijvingVerpakking

4001 200005 5 Kg Botament Natuursteen

BOTAMENT® E 120 is een universele epoxydhars 
voor gebruik op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden.

Botament® E120

Ref. Nr. BeschrijvingVerpakking

4001 200120  1 Kg Botament E120 

Speciaalzand

Botament® SD

Ref. Nr. BeschrijvingVerpakking

4001 250001 25 Kg Botament SD 

4001 200006 2 Kg Botament Keramiek
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