
WATERPROOFING I EPDM 50 jaar top in EPDM-dakdichting

Geen vlam op het dak:
EPDM is vuurvrij verwerkbaar

Duurzame bescherming dankzij
interne wapening

50 jaar later nog even
waterdicht als de eerste dag

Duurzame dakbedekking
bestand tegen extreme
weersomstandigheden
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EPDM dakrubber met 10 jaar
fabrieksgarantie
op de waterdichting van uw plat dak!

Het succes van Resitrix-EPDM is gebaseerd op twee
principes: een kwaliteitsvol dakrubber en een foutloze
installatie.

Resitrix is een intern glasvlies gewapende EPDM, wat
zorgt voor een hoge inscheurweerstand. De naden
worden met warme lucht gelast waardoor een
onmiddellijke visuele kwaliteitscontrole mogelijk is.

Het keurmerk “VM Building Solutions Warranty”
garandeert ten slotte een fabrieksgarantie van 10 jaar
op de Resitrix; de plaatsing gebeurt enkel door erkende
en geschoolde dakwerkers.

Resitrix-EPDM heeft een SBS-onderlaag en is intern
gewapend met glasvlies. Dit interne wapeningsnet zorgt
voor dimensionele stabiliteit en een hoge
inscheurweerstand.

De hoge elasticiteit zorgt er dan weer voor dat Resitrix
zeer goed bestand is tegen scheuren en perforaties.
Dankzij de SBS-bitumenlaag kan de dakwerker de
overlappen met warme lucht lassen. De hechtlaag en
bitumenlaag worden zo perfect aan elkaar gesmolten en
dat maakt een directe visuele controle op de kwaliteit
mogelijk. U bent zeker van een onmiddellijke en
duurzame waterdichting.

Het systeem Resitrix vereenvoudigt alle dakdetails: één
type hoekstuk om alle buitenhoeken af te werken, één
stuk Resitrix voor buizen, schouwen, lichtkoepels,
dakranden enzovoort.

Resitrix vereenvoudigt de plaatsing, de dakwerker heeft
slechts een beperkt aantal accessoires nodig. Bovendien
werd Resitrix in verschillende opbouwen Broof (t1) getest
en is de plaatsing altijd veilig, zonder vlam op het dak.

Resitrix, top in EPDM producten voor dakafdichting
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Een milieuvriendelijke
oplossing voor uw dak

Bestand tegen hagel EPDM is de ideale basis
voor groendaken

Constante zeer hoge UV-
bestendigheid

Resitrix met gratis
garantiecertificaat
De kwaliteit van plaatsing speelt een zeer grote rol in de
levensduur van uw dak. Het garantiecertificaat
waarborgt dat uw dakdekker een opleiding heeft gevolgd
en de hoogkwalitatieve EPDM correct geplaatst is. Door
de zichtbare bitumennaad is tijdens werfbezoeken altijd
een visuele kwaliteitscontrole mogelijk van de naden.
Daarenboven is ook het kwaliteitslabel ‘VM Building
Solutions Warranty’ zichtbaar aanwezig.

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 Resitrix-
EPDM worden de naden met hete lucht aan elkaar
geföhnd. Er komt hier dus geen brander aan te pas!

Dikker is beter

Met een intern gewapend EPDM-membraan is uw
project bijzonder sterk beschermd tegen alle extremen
die uw dak op de proef zullen stellen. Deze membranen
bestaan uit een EPDM-toplaag, een glasvlies als interne
wapening en een volwaardige SBS-onderlaag. Net omdat
deze EPDM zo dik is, zorgt het voor een hoge
ponsweerstand.
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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. 

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 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. 

  

Gratis EPDM-rubber
opleidingen
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.

Geïnteresseerd in een opleiding?

Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be
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