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BOTAMENT WC-Set 
zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych 
WC 
 
 
BOTAMENT® WC-Set jest uniwersalnym zestawem do 
zabudowy większości stelaży podtynkowych WC. 
Wyposażony jest w specjalnie przygotowane strefy 
wzmocnione zabezpieczające przed pęknięciem płytek 
ceramicznych w miejscach nacisku miski sedesowej oraz 
fabrycznie wycięte otwory montażowe.  
 

Właściwości 
 
 kompletny zestaw  
 dopasowany do większości stelaży podtynkowych WC 
 łatwa i szybka instalacja dzięki przygotowanym otworom 
 stabilny dzięki wzmocnionym strefom 
 możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu  
      z płytą budowlną 
 wodoodporny 
 

Obszary zastosowania 
 
 element montażowy do wykonania obudowy stelaża 
podtynkowego WC, stanowiący gotowe podłoże pod płytki 
ceramiczne   
 

Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże musi być: 
 
 suche i czyste 
 nośne 
 oczyszczone z tłuszczu, starych powłok    
      malarskich, środków antyadhezyjnych i innych luźnych  
      części  
 

Obróbka  
 

W razie potrzeby elementy zestawu BOTAMENT WC-Set 
można dociąć przy użyciu, noża, piłki, wyrzynarki  Zestaw 

BOTAMENT WC Set mocuje się do istniejącej konstrukcji  
za pomocą dołączonych do zestawu metalowych śrub. 

 
 

Dane techniczne 
 

Baza materiałowa  polistyren ekstrudowany 
XPS o zamknięto-
komórkowej strukturze, 
pokryty,  obustronnie 
specjalną zaprawą 
mineralną dodatkowo  
wzmocniona siatką z 
włókna szklanego. bez 
zawartości związków CFC 

Przechowywanie  w pozycji leżącej, 
 w suchym pomieszczeniu, 

bez bezpośredniego 
nasłonecznienia 

 

Parametry techniczne polistyrenu ekstrudowanego  

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła przy  
10 °C zgodnie z  EN 12667 

0,029 W/mK 

Moduł sprężystości zgodnie 
z EN 826 

10.000- 17.000 kPa 

Wytrzymałość na ściskanie 
10% zgodnie z DIN EN 826 

300 kPa 

Wytrzymałość na 
rozciąganie zgodnie z EN 
1607 

300 kPa 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej 
zgodnie z  EN12086 

80- 250 kPa 

Długotrwała absorpcja 
wody przez zanurzenie 
zgodnie z EN12087 

0,07 mm/mK 

Zakres temperatur - 50 °C do + 70 °C 

Euroklasa reakcji na ogień 
EN13501-1 

E 

 
 
Opakowanie  
 

WC-Set „Standard“ WC-Set „Maxi“ 

1 szt. płyta czołowa 
1200 x 600 x 20 mm 

1 szt. płyta czołowa 
1200 x 1200 x 20 mm 

3 szt. płyty do zabudowy 
bocznej 
200 x 600 x 20 mm 

- 

20 szt. podkładek z blachy 
ocynkowanej  

20 szt. podkładek z blachy 
ocynkowanej  

20 szt. wkrętów 
samogwintujących   

20 szt. wkrętów 
samogwintujących   

 
 
 
 
Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie 

naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do 
danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych 
wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za 
prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i 
dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji 
technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie.  
Wydanie PL-2004. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze 
dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej 
www.botament.com. 
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