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De lichtgewicht oplossing…

…voor tegel- en stucwerk

De BaseTec bouwplaat is een thermisch isolerend hardschuim element. Dit bouw- en tegelelement vormt de kant-en-klare basis voor
tegel- en stucwerk. Het leent zich uitstekend voor werkzaamheden als bekleden, uitvullen, renoveren, isoleren, bouwen en afdichten.

Uitvullen met BaseTec bouwplaten van 4 en 6 mm

De coating

De dunne BaseTec platen zijn bij
uitstek geschikt voor het uitvullen van
de ruimte boven bestaand, halfhoog
tegelwerk. De keuze voor het uitvullen
met 4 of 6 mm wordt bepaald door
de dikte van de reeds aanwezige
tegels.

Hoge trekkracht en goede hechting
De speciale afwerklaag kenmerkt zich door een hoge trekkracht
en afschuifsterkte en een egaal oppervlak. De afwerking is
buitengewoon sterk en duurzaam en biedt zekerheid onder de
meest veeleisende omstandigheden.
Door de speciale glasvezel versterkte mineraalcoating, heeft het
element een volledig egaal oppervlak. Dit heeft een gunstig effect
op het lijmverbruik en zorgt tevens voor een optimale hechting
met de tegellijm.

De kern

Geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS)
De kern van de plaat wordt gevormd door geëxtrudeerd polystyreen
hardschuim. Dit duurzame en hoogwaardige kernmateriaal is licht
in gewicht, drukvast en is volledig vochtbestendig door de gesloten
celstructuur.

Speciale maataanduiding

Nog eenvoudiger op maat snijden
Om een snelle en accurate verwerking van de BaseTec platen
mogelijk te maken is er al fabrieksmatig een, centimeter nauwkeurige,
maataanduiding aan de lange zijden van de plaat aangebracht.
Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om de plaat zonder het gebruik
van een duimstok op maat te snijden.
BaseTec bouwplaat XL
De projectmatig verkrijgbare grote BaseTec bouwplaat met een
breedte van 120 cm biedt extra voordelen. Het aantal naden wordt
sterk gereduceerd en daarmee ook het gebruik van weefsel- en
voegdichtingsband. Dit leidt tot tijdsbesparing, minder risico en dus
uiteindelijk een financieel voordeel.
De BaseTec bouwplaat biedt de voordelen die u mag verwachten
van een kwaliteitsproduct:

- Vochtongevoelig
- Sterk en stabiel
- Isolerend
- Licht in gewicht
- Makkelijk te snijden
- Ook voor ronde vormen
- Waterdicht
- Vorstbestendig
- Duurzaam

60 cm breed, 130 en 260 cm lang

Breng over het gehele wandoppervlak tegellijm aan en druk
vervolgens de BaseTec bouwplaten
tegen de wand, zodanig dat de
horizontale naden aansluiten op het
bestaande tegelwerk en de verticale
naden onderling aansluiten.

Bevestig nadat de tegellijm is
uitgehard de platen additioneel met 5
metaalpluggen per vierkante meter.
Breng over de naden, afhankelijk
van de toepassing, weefsel- of
voegdichtingsband aan.
Aansluitend kan over het gehele
oppervlak de nieuwe betegeling
worden aangebracht.

Renoveren met BaseTec bouwplaten van 10 mm
Bij verdiepingshoge toepassing van
de 10 mm BaseTec bouwplaten, kunt
u, afhankelijk van de ondergrond,
kiezen voor verschillende bevestigingsmethoden.

volvlaksverlijming van de
onderste meter en daarboven een
dotsgewijze verlijming van de platen
(6-8 dotten per vierkante meter), aan
te vullen met metaalpluggen.

Bij een vlakke ondergrond kiest
u voor een volvlaks verlijming
met additioneel een mechanische
bevestiging van 5 metaalpluggen per
vierkante meter.

Breng over de naden, afhankelijk
van de toepassing, weefsel- of
voegdichtingsband aan.
Aansluitend kan de nieuwe
betegeling worden aangebracht.

Bij een ongelijke ondergrond kiest u
voor een

BaseTec bouwplaten van 20 mm of dikker; ook ideaal op houten of metalen regelwerk
Ongelijke wanden zijn eenvoudig af
te werken met BaseTec bouwplaten
van 20 mm of dikker.
Deze kunnen volvlaks verlijmd
worden of dotsgewijs met 6 tot
8 dotten lijm per vierkante meter.
Bevestig de platen aanvullend met
metaalpluggen.
Ook voor grote tegelformaten
ontstaat de ideale ondergrond.

De dikkere BaseTec bouwplaten zijn
ook geschikt voor gebruik op een
houten of metalen regelwerk.
Houdt bij het aanbrengen van
regelwerk een h.o.h. afstand van 60
cm aan.
Bevestig de BaseTec bouwplaten
om de 30 cm op het regelwerk
door middel van zelftappende of
spaanplaatschroeven en rozetten.

BaseTec bouwplaten van 10 mm en
dikker op vloeren

BaseTec voor baden, douchebakken,
zwevende toiletten, leidingen en buizen

Betonnen vloeren

Baden

Breng over het gehele vloeroppervlak een cementgebonden
poedertegellijm aan met een getande lijmkam van 8 tot 10 mm.
Breng hierop de BaseTec bouwplaten van 10 mm of dikker aan.
Werk de onderlinge naden af met weefselband en de naden ter
plaatse van de wand met voegdichtingsband.

BaseTec badombouwelementen zijn speciaal ontwikkeld voor rechthoekige
baden. Met een hoogte van 600 mm en een lengte van 760, 1790 of 2100
mm biedt BaseTec een passende oplossing voor vrijwel ieder standaard
bad. De elementen zijn fabrieksmatig voorzien van stelschroeven wat de
installatie verder vereenvoudigt.

Douchebakken
Houten vloeren
De BaseTec bouwplaat kan ook op houten vloeren worden
toegepast. De houten vloer dient daarvoor wel voldoende vlak
en stabiel te zijn en grote oneffenheden moeten vooraf worden
uitgevlakt. Verlijm vervolgens de BaseTec bouwplaten met
een minimale dikte van 20 mm volvlaks op de ondergrond en
bevestig deze aanvullend met 5 spaanplaatschroeven en rozetten
per vierkante meter. Breng over het totale oppervlak een laag
weefselband in tegellijm aan.

Laat uw fantasie de vrije loop met BaseTec bouwplaten van 30 mm en dikker
Vrije vormgeving
Met de BaseTec bouwplaat in de dikten 30, 40, 50, 60 en 80 mm is het heel eenvoudig om een
volgens uw eigen unieke ontwerp vormgegeven wastafel of badombouw te creëren. Maar ook zelf
ontworpen kasten met legplanken, scheidingswanden, zitbanken en plateaus zijn gemakkelijk te bouwen
met BaseTec.

BaseTec douchebakelementen maken de afwerking van een standaard
douchebak een stuk eenvoudiger. Met een hoogte van 200 of 300 mm,
een lengte van 900 mm en ingebouwde stelschroeven is het element in een
handomdraai geïnstalleerd.

Zwevende toiletten
De BaseTec toiletombouwelementen zijn speciaal ontwikkeld voor het
afwerken van het waterreservoir en het bevestigingsframe van een
zwevend toilet. De elementen zijn snel en eenvoudig te installeren en direct
betegelbaar.
Voordelen
De toiletombouwen zijn standaard voorzien van uitsparingen voor
bevestigingspunten en leidingen. Door de universele maatvoering zijn de
elementen geschikt voor verschillende merken en systemen. Door de hoge
drukweerstand en de gesloten celstructuur van het kernmateriaal zorgt
BaseTec voor een betrouwbare, vochtongevoelige en duurzame afwerking.

Leidingen en buizen
BaseTec hoekkokers zijn standaard voorzien van een uitsparing met kleefstrip.
Hierdoor liggen de platen volledig vlak tijdens opslag en transport. De kans op
beschadiging wordt zodoende aanzienlijk verminderd.
De hoekkokers zijn ongevouwen sneller aan de gewenste lengte en breedte aan
te passen met een stanleymes.

Ingesneden bouwplaten voor ronde vormen
Werken in ronde vormen wordt nog makkelijker met de fabrieksmatig ingesneden BaseTec
bouwplaten. Deze buigbare platen zijn beschikbaar in een dikte van 30 mm met insnijdingen in de
lengte- of breedterichting. Hiermee maakt u in een handomdraai een ronde badombouw, zuil, pilaar,
scheidingswand en nog veel meer. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Alle hoeken kunnen worden vormgegeven met één enkele bouwplaat. Bij
gebruikmaking van de kleefstrip ontstaat een hoet van go groden.
Installatie tegen stenen wand / betonwand
De BaseTec hoekkokers, met een dikte van 20 mm, worden met de kopse kanten
van de lange zijden op de muur verlijmd doormiddel van polymeerkit of InstaStik MP pu-spuitlijm.

BaseTec Aquavario Basic Board, slimme
oplossingen voor inloopdouches

De douchevloer die al uw
wensen vervult

Douchevloer

Materiaal

Het douchevloerelement Basic Board maakt het mogelijk een snelle en
eenvoudige installatie van een inloopdouche te realiseren. De minimale inbouwhoogte, het fabrieksmatig aangebrachte afschot en de mogelijkheid om direct te
betegelen, garanderen een snelle, eenvoudige en probleemloze montage.
Het projectmatig beschikbare, extra vlakke Renovatie Board (30 mm) kan
uitstekend worden gebruikt bij projecten waar ruimte gering is.
Met de mogelijkheid tot maatwerk bent u vrijwel onbegrensd in uw
ontwerpvrijheid.

Afvoersysteem

De afvoerput wordt ter plaatse in de bodem geïnstalleerd. De afvoerputten
met een doorvoer van 50 mm zijn beschikbaar in horizontale en verticale
uitvoering. De afvoercapaciteit bedraagt 1,0 respectievelijk 1,6 l/sec.

Kaders voor tegeldikte > 8 mm

Afwijkende tegeldikten zijn dankzij stapelbare ophoogkaders geen
probleem. Al naar gelang de door u gewenste tegeldikte is de kaderhoogte
in stappen van telkens 7 mm uit te breiden.

Styrofoam – blauw (H)CFK-vrij geëxtrudeerd polystyreen hardschuim voorzien van een direct betegelbare, glasvezelversterkte
mineraalcoating

Afvoersysteem

Doorvoer 50 mm, materiaal ABS, horizontaal of verticaal, waterdichte verbinding met de douchevloer komt ter plaatse tot stand.
Afvoercapaciteit 1,6 l/sec. Ophoogkader met RVS-rooster. Afmetingen rooster 100 x 100 mm.

Uitvoeringen

Standaard zijn de douchevloeren in vierkant en rechthoek beschikbaar. Basic Board kan ook projectmatig volgens uw specificaties
worden vervaardigd. Neem hiervoor contact met ons op.

Basic Board doorsnede
Basic Board met horizontale afvoer

Basic Board met verticale afvoer

Afvoerrooster

RVS rooster 100 x 100 mm passend in het kader op de douchevloer.

Onderbouw

Om de douchevloer snel op de juiste hoogte te brengen adviseren wij
gebruik te maken van het onderbouwelement Basic Board Rapid. Dit element
dient als vervanger van de traditionele betonnen ondervloer en verkort de
installatietijd aanzienlijk.

Uw voordelen

- Inloopdouche zonder niveau verschil
- Toegankelijk voor rolstoelgebruikers (tegelmaat min. 100 x 100 mm)
- Stabiel en vlak met een afschot van max. 3%
- Waterdicht
- Tweezijdig voorzien van speciale coating, direct geschikt voor keramische
afwerking.
- Douchevloeren op maat leverbaar
- Geringe opbouwhoogte (vanaf 30 mm)
- Eenvoudige, tijdbesparende en schone montage
- Thermisch isolerende werking

Technische eigenschappen BaseTec
Eigenschappen

Norm

Waarde

Eenheid

Druksterkte bij 10% vervorming

EN 826

0,30

N/mm2

Elasticiteitsmodulus

EN 826

12

N/mm2

Warmtegeleidingscoëfficiënt 20-70 mm

DIN 4108-4

0,030

W/m.K

Wateropname

EN 12087

< 1,5

Vol.%

Brandgedrag

DIN 4102

B1

-

Capillariteit

-

-

0

Treksterkte

EN 1607

0,50

N/mm2

Standaard assortiment
BaseTec bouwplaten

BaseTec ingesneden bouwplaten

artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/pallet

artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/pallet

011.000004

Bouwplaat

1300 x 600 x 4 mm

136 stuks

011.000130

Horizontaal

2400 x 600 x 30 mm

50 stuks

011.000006

Bouwplaat

1300 x 600 x 6 mm

136 stuks

011.000131

Verticaal

2600 x 600 x 30 mm

50 stuks

011.000010

Bouwplaat

2600 x 600 x 10 mm

50 stuks

011.000020

Bouwplaat

2600 x 600 x 20 mm

54 stuks

011.000030

Bouwplaat

2600 x 600 x 30 mm

50 stuks

011.000040

Bouwplaat

2600 x 600 x 40 mm

40 stuks

011.000050

Bouwplaat

2600 x 600 x 50 mm

30 stuks

011.000060

Bouwplaat

2600 x 600 x 60 mm

26 stuks

011.000080

Bouwplaat

2600 x 600 x 80 mm

20 stuks

BaseTec hoekkokers
artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/pallet

011.000215

L-hoekkoker

2600 x 150/150 x 20 mm

60 stuks

011.000220

L-hoekkoker

2600 x 200/200 x 20 mm

40 stuks

011.000230

L-hoekkoker

2600 x 300/300 x 20 mm

40 stuks

011.000240

L-hoekkoker

2600 x 400/200 x 20 mm

40 stuks

BaseTec douchevloeren
artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/pallet

011.000410

Vierkant/centraal

900 x 900 x 40 mm

10 stuks

011.000411

Vierkant/decentraal

900 x 900 x 40 mm

10 stuks

011.000420

Vierkant/centraal

1000 x 1000 x 40 mm

10 stuks

011.000421

Vierkant/decentraal

1000 x 1000 x 40 mm

10 stuks

011.000430

Vierkant/centraal

1200 x 1200 x 40 mm

10 stuks

011.000431

Vierkant/decentraal

1200 x 1200 x 40 mm

10 stuks

011.000440

Vierkant/centraal

1500 x 1500 x 40 mm

10 stuks

011.000441

Vierkant/decentraal

1500 x 1500 x 40 mm

10 stuks

011.000450

Rechthoek/centraal

1200 x 900 x 40 mm

10 stuks

011.000451

Rechthoek/decentraal

1200 x 900 x 40 mm

10 stuks

011.000460

Rechthoek/centraal

1800 x 900 x 40 mm

10 stuks

011.000461

Rechthoek/decentraal

1800 x 900 x 40 mm

10 stuks
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BaseTec ombouwelementen
artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/pallet

011.000310

Langselement

1790 x 600 x 30 mm

30 stuks

011.000320

Langselement

2100 x 600 x 30 mm

30 stuks

011.000330

Kopselement

760 x 600 x 30 mm

30 stuks

011.000340

Douchebakelement

900 x 200 x 30 mm

30 stuks

011.000350

Douchebakelement

900 x 300 x 30 mm

30 stuks

011.000910

Toiletombouwelement

1200 x 1248 x 30 mm

30 stuks

BaseTec afvoersets
artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/verpakking

011.000490

Horizontale afvoer

DN 50 – 1,00 l/s

1 stuk

011.000491

Verticale afvoer

DN 50 – 1,60 l/s

1 stuk

BaseTec accessoires
artikelnummer

omschrijving

afmetingen

aantal/verpakking

011.000620

Metaalplug 90 mm

90 mm

250 stuks

011.000630

Metaalplug 110 mm

110 mm

250 stuks

011.000640

Metaalrozet 36 mm

Ø 36 mm

100 stuks

011.000810

Weefselband 50 m

100 mm x 50 m

1 rol

011.000781

Dichtingsband 1 m x 30 m

1 m x 30 m

1 rol

011.000710

Dichtingsband 125 mm x 10 m

125 mm x 10 m

1 rol

011.000750

Dichtingsband 125 mm x 50 m

125 mm x 50 m

1 rol

BaseTec, innovatieve douchevloeren voor inloopdouches
Line Board
Deze esthetisch zeer fraaie douchevloer op afschot heeft een
waterdicht ingebouwde draingoot.
Line Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken
(contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte
aansluiting).
Dit element is beschikbaar in acht standaard maten. Verder is
keuze uit vier verschillende drainlengtes: 800, 900, 1000 en 1200 mm.
Daarnaast kan uit zes verschillende draingoot afdekroosters
worden gekozen.
Line Board is uitsluitend met horizontale afvoer leverbaar.

Life Board
Deze douchevloer met een perfect afschot wordt fabrieksmatig
voorzien van een composietafwerking in een RAL-kleur naar keuze.
Indien gewenst kan er additioneel een anti-slip coating worden
aangebracht.
Life Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken
(contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte
aansluiting).
Dit element is beschikbaar in vier varianten: vierkant, rechthoek,
vijfhoek en kwartrond. Daarnaast kan gekozen worden voor een
horizontale of verticale afvoer.
Life Board is uitsluitend met decentrale afvoerpositie leverbaar.

HighTech Board
Dit onder afschot gebrachte hightech douchevloer-element
maakt het eenvoudig om een inloopdouche met een moderne
en eigentijdse uitstraling te creëren.
Door de fabrieksmatig aangebrachte keramische afwerklaag is
dit element klaar om direct in te bouwen. Er zijn maar liefst dertien
verschillende kleurstellingen mogelijk.
HighTech Board wordt standaard tweezijdig voorzien van
randstroken (contactgeluidreductie) en voegdichtingsband
(waterdichte aansluiting). Daarnaast is er keuze uit een horizontale
of verticale afvoer.
HighTech Board is uitsluitend met centrale afvoerpositie leverbaar.

Nature Board
Nature Board geeft een natuurlijke uitstraling aan uw inloopdouche.
Dit perfecte afschot-element is voorzien van een teakhout
afwerking en beschikbaar in vier verschillende legpatronen.
Nature Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken
(contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte
aansluiting).
Daarnaast is er keuze uit een horizontale of verticale afvoer.
Nature Board is uitsluitend met centrale afvoerpositie leverbaar.

www.blauwplaat.nl

Line Board
artikelcode
vierkant
011.800010
011.800020
011.800030
011.800040
rechthoek
011.800050
011.800060
011.800070
011.800080

omschrijving

dikte
(mm)

afmeting
(mm)

aantal
stuks/pallet

vierkant
vierkant
vierkant
vierkant

40
40
40
40

828 x 828
928 x 928
1028 x 1028
1228 x 1228

10
10
10
10

rechthoek
rechthoek
rechthoek
rechthoek

40
40
40
40

928 x 828
1028 x 828
1228 x 828
1228 x 928

10
10
10
10

omschrijving

dikte
(mm)

afmeting
(mm)

aantal
stuks/pallet

vierkant
vierkant
vierkant
vierkant

48
48
48
48

858 x 858
958 x 958
1058 x 1058
1258 x 1258

10
10
10
10

rechthoek
rechthoek
rechthoek

48
48
48

958 x 858
1058 x 858
1258 x 858

10
10
10

vijfhoek
vijfhoek

48
48

958 x 958*
1058 x 1058*

10
10

kwartrond
kwartrond

48
48

958 x 958**
1058 x 1058**

10
10

omschrijving

dikte
(mm)

afmeting
(mm)

aantal
stuks/pallet

vierkant
vierkant
vierkant
vierkant

45
45
45
45

858 x 858
958 x 958
1058 x 1058
1258 x 1258

10
10
10
10

rechthoek
rechthoek
rechthoek
rechthoek

45
45
45
45

958 x 858
1058 x 858
1258 x 858
1258 x 958

10
10
10
10

omschrijving

dikte
(mm)

afmeting
(mm)

aantal
stuks/pallet

vierkant
vierkant
vierkant
vierkant

48
48
48
48

858 x 858
958 x 958
1058 x 1058
1258 x 1258

10
10
10
10

rechthoek
rechthoek
rechthoek
rechthoek

48
48
48
48

958 x 858
1058 x 858
1258 x 858
1258 x 958

10
10
10
10

Life Board
artikelcode
vierkant
011.800090
011.800100
011.800110
011.800120
rechthoek
011.800130
011.800140
011.800150
vijfhoek
011.800160
011.800170
* korte zijden 450 mm
kwartrond
011.800180
011.800190
** radius 550 mm

HighTech Board
artikelcode
vierkant
011.800200
011.800210
011.800220
011.800230
rechthoek
011.800240
011.800250
011.800260
011.800270

Nature Board
artikelcode
vierkant
011.800280
011.800290
011.800300
011.800310
rechthoek
011.800320
011.800330
011.800340
011.800350
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