WATERPROOFING I EPDM

50 jaar later nog even
waterdicht als de eerste dag
Geen vlam op het dak:
EPDM is vuurvrij verwerkbaar.
Milieuvriendelijk en
recycleerbaar
Duurzame dakbedekking
bestand tegen extreme
weersomstandigheden

www.hertalan-epdm.be

Totaalassortiment hoogwaardige EPDMafdichtingssystemen

Hertalan biedt voor elk probleem de gepaste
oplossing
Hertalan EPDM-rubber, voor elk type dak
De Hertalan-EPDM dakafdichting is perfect geschikt voor
zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Een brede
waaier van aangeboden afmetingen geeft Hertalan een
extra ruime dimensie. Hertalan heeft een verwachte
levensduur van 50 jaar en meer en is hierdoor een
bijzonder milieuvriendelijke oplossing voor uw dak.
Bovendien is het recycleerbaar en kan het herwerkt
worden in andere toepassingen. Het Hertalan
rubbermembraan is een duurzame en waardevolle
investering.
Hertalan biedt een totaal assortiment hoogwaardige
afdichtingssystemen voor platte daken die eenvoudig
te plaatsen en zeer milieuvriendelijk zijn. Bovendien
plaatst de dakwerker deze EPDM in alle veiligheid, want
Hertalan is vuurvrij verwerkbaar, zonder vlam op het
dak. Dit rubbermembraan werd in verschillende
opbouwen Broof(t1) getest en beschikt over de nodige
vuurbestendigheidscertificaten die zowel intern als door
onafhankelijke instituten zijn getest.
Met Hertalan-EPDM biedt u uw dak een bouwtechnische
oplossing met de hoogste beschermingsfactor zowel voor
nieuwbouw als voor renovatie. Naast de verwachte
levensduur van 50 jaar en meer is het blijvend rotvrij en
blijvend elastisch met een rek bij breuk van 400%. Ten
slotte is Hertalan een robuust materiaal en bestand
tegen extreme weersomstandigheden zoals
hagelstormen. Het succes van dit waterdichtingssysteem
is gebaseerd op de grootst mogelijke denkbare
zekerheid.
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Recuperatie van helder
regenwater

Bestand tegen hagel

100% garantie op
waterdichtheid voor 50 jaar

Lage ecologische
voetafdruk

YEAR

VM Building Solutions ontwikkelt bouwtechnische
oplossingen met de hoogste beschermingsfactor zowel
voor nieuwbouw als voor renovatie. Kwaliteit is ook
onze zorg! EPDM is blijvend elastisch, onderhoudsvrij,
beloopbaar en bovendien sterk hagelbestendig. Onze
waterdichtingssystemen beschikken over de nodige ATGUEAtc-keuringen. EPDM biedt u een uitzonderlijke
duurzaamheid van 50 jaar en meer.

Milieuvriendelijk
Dankzij de lange levensduur is EPDM een
milieuvriendelijke oplossing voor uw dak. Daarbij komt
nog dat EPDM recycleerbaar is en herwerkt kan worden
in andere toepassingen. EPDM is bovendien de
dakafdichting bij uitstek voor de aanleg van een
groendak! Groendaken werken water- en
luchtzuiverend en hebben een positief effect op het
milieu. Een groendak ziet er mooi uit en verbetert de
biodiversiteit door een verbetering van de
verscheidenheid aan plant- en diersoorten.

100% brandveilige plaatsing
Bij de verwerking van EPDM wordt geen gebruik
gemaakt van open vuur. EPDM kan op meerdere
manieren op het dak worden bevestigd: verlijmd,
mechanisch bevestigd of onder ballast. Bij HertalanEPDM worden de naden verlijmd. Er komt hier dus geen
brander aan te pas!

Constante zeer hoge UVbestendigheid

Ervaring en expertise onder 1 dak!
VM Building Solutions helpt u graag verder
VM Building Solutions verdeelt complete
waterdichtingssystemen in EPDM-dakrubber, zowel
voor nieuwbouw als voor renovatie. Dakwerkers
worden opgeleid in onze erkende opleidingscentra
en technische medewerkers bieden ondersteuning
aan op de werf.

VM Building Solutions biedt extra ondersteuning en
opleidingen aan. Deze gratis gepersonaliseerde
plaatsingscursussen voor professionele dakdekkers
duren een volledige dag, waarbij men na afloop een
attest ontvangt. Tijdens de praktijksessie maakt men
kennis met de verwerking van EPDM-rubber.

Het succes van onze daken is gebaseerd op twee
duidelijke principes : onze hoogkwalitatieve
duurzame producten én een foutloze installatie. Voor
een waterdichte toekomst, 50 jaar en langer!

VM Building Solutions biedt een waaier van
opleidingen aan voor EPDM-dakrubber
producten. VM Building Solutions verdeelt
hoogwaardige waterdichtingsmembranen van
wereldmarktleider, Carlisle Construction
Materials.

Gratis EPDM-rubber
opleidingen

Geïnteresseerd in een opleiding?
Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com
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Wenst uzelf een opleiding of vervolmakingscursus te volgen? Of
denkt u dat uw medewerkers hier baat zouden bij hebben? Dat
kan! Onze opleidingscentra zijn erkend door Constructiv,
waardoor u bijkomend kunt genieten van een financiële
tussenkomst.

