® M®21
BOTAMENT
BOTACT
WC – set

Montážní
sada – C2 TE –
Flexibilní tmel
BOTAMENT® WC – Set je montážní sada lehkých desek
s integrovanými zesílenými body vhodná pro zakrytí
závěsných WC instalací.
BOTAMENT® WC – Set se hodí zejména pro použití
při rekonstrukcích koupelen a lze jej zabudovat téměř
na všechny nosné podkladní konstrukce.

Vlastnosti






kompletní sada pro podomítkové instalace závěsných WC
rychlá montáž díky hotovým výřezům
vysoce stabilní díky integrovaným zpevněným bodům
variabilní možnosti konečné podoby
vodoodpudivá

Technická data

Materiálová základna

Skladování

tvrzený pěnový polystyren XPS
(bez FCKW a HBDC)
s oboustranným potahem speciální
stěrkové hmoty zpevněné
armovací tkaninou
naležato, v suchu, chránit před
přímým slunečním svitem

Technická data extrudovaného polystyrenu

 suchý a čistý
 únosný
 zbavený mastnoty, výpotků, separačních prostředků
a volných částic

Jmenovitá hodnota
součinitele tepelné
vodivosti při 10°C
dle EN 12667
Modul elasticity dle
EN 826
Pevnost v tlaku/napětí
v tlaku při 10%
stlačení dle EN 826
Pevnost v tahu dle
EN 1607
Difuze vodních par –
hodnota odporu dle
EN 12086
Koeficient lineární
roztažnosti
Teplota při zpracování
Reakce na oheň
Třída dle EN 13501-1

Zpracování

Balení

Jednotlivé elementy BOTAMENT® WC – Set lze v případě
potřeby zkrátit pomocí ocasky, přímočaré pily nebo
odlamovacího nože.
BOTAMENT® WC – Set připevnit na připravenou konstrukci
pomocí přiložených samořezných šroubů.

WC – Set „Standard“

WC – Set „Maxi“

1 ks čelní deska
1200 × 600 × 20 mm

1 ks čelní deska
1200 × 1200 × 20 mm

Oblasti použití
 montážní prvek pro vytvoření podkladů pod keramické
obklady a stěrkové hmoty v koupelnách

Příprava podkladu
Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

3 ks bočních desek
1200 × 200 × 20 mm

0,036 W/mK
10 000 – 17 000 kPa
300 kPa
300 kPa
80 – 250 kPa
0,07 mm/mK
- 50°C až + 70°C
E

—

20 ks talířových podložek

20 ks talířových podložek

20 ks samořezných šroubů

20 ks samořezných šroubů

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou
však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití
a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci
našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od
údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém
případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a
nejnovější poznatky. Vydání CZ-2006. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických
listech na www.botament.cz
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