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Voorwoord 

Beste lezer, 

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 belooft voor velen van ons een 
drukke periode te worden. Het project “energie 2020”, dat in 
2007 door de Europese Raad werd vastgelegd, komt immers met 
rasse schreden dichterbij. Over een paar maanden is het zover!

Het moet gezegd worden dat veel Belgen nog niet hebben kunnen 
anticiperen op deze ambitieuze doelstellingen. Er is nog werk aan de 
winkel om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, 
het aandeel van hernieuwbare energie tot 20% te verhogen en de 
energie-efficiëntie van onze gebouwen met 20% te vergroten.

Ongeveer 400.000 woningen in Vlaanderen en bijna 1 op 2 in 
Wallonië wachten op jullie diensten en kennis om boetes te vermijden! 
En dankzij onze diverse mogelijkheden op gebied van het perfect 
afdichten van dak, gevel en gebouwen, zijn jullie de uitverkoren 
partner om hen bij te staan. Bekijk dus zeker het assortiment isolatie 
in onze catalogus.

(Her)ontdek nu in deze Bzine, met o.a. Tridex EPDM en Clips&Go 2D, 
en in ons assortiment op de website nog vele andere materialen en 
toepassingen waarmee u een breed publiek van professionals kan 
aanspreken om samen deze klimaatdoelen waar te maken.

Alvast veel leesplezier.

Colofon
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WIJ HOUDEN GRAAG CONTACT!

U toch ook? Wij hebben uw toe-
stemming nodig om verder in contact 
te blijven.
Dit kan heel eenvoudig door via 
onderstaande link te bevestigen 
dat u Bzine wil blijven ontvangen.

www.vmbuildingsolutions.be/
nl/gdpr

De nadruk van teksten, tekeningen en foto’s verschenen 
in Bzine is strikt verboden zonder de schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Zowel de vertalings-
rechten als de rechten op nadruk worden wereldwijd 
aan VM Building Solutions voorbehouden.

Bart Delaleeuw

Managing Director VM Building Solutions



SEPTEMBER 2019 / b.zine • 3

Projecten in de kijker

Nieuws

Tridex, de efficiënte waterdichting
op alle niveaus!

Cronos Groep: 
hightech tussen gevels van zink

TransportRoof Safety Systems Leadax

NIEUW:
Clips&Go 2D, nu ook beschikbaar

in 100 mm hoogte!
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Een goed geïsoleerd en perfect afgedicht dak kan tot 
30% energie besparen. Een kwalitatieve isolatie in 
combinatie met Tridex EPDM betekent dus een duur-
zame investering voor uw klanten en ons milieu. 
Maar kent u echt alle kwaliteiten van deze EPDM? 

Tridex EPDM: getest EN goedgekeurd…

De Tridex 1,2 mm heeft een ATG-certificaat (07/2247). Dit betekent dat u een 
EPDM van hoge kwaliteit verdeelt waarvan de prestaties onafhankelijk zijn getest door 
de Belgische Unie voor de technische goedkeuring van de bouw (BUtgb). 

Tridex EPDM kan geleverd worden in verschillende diktes: 1 mm - 
1,2 mm en 1,5 mm. De standaardbreedte van de rollen is 1m40. Dit compleet 
EPDM-waterdichtingssysteem is beschikbaar op rollen met standaardbreedte 
2,0 m - 2,80 m - 4,20 m - 5,60 m - 7,00 m en 11,20 m. Dit versnelt het werk van 
de dakdekkers die uw winkel bezoeken! 

Daarnaast kan Tridex ook op maat besteld worden, afhankelijk van de behoeften, tot 
een maximum van 1000 m². 

… en erkend voor al zijn kwaliteiten!

Tridex heeft een verwachte levensduur van minstens 50 jaar en biedt  een 
uitzonderlijke weerstand tegen UV-straling, ozon en hagel. Deze 1,2 mm 
EPDM-rubber met gevulkaniseerde naden is bovendien bestand tegen wortel-
doorgroei wat gegarandeerd wordt door het certificaat van antiwortel
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Tridex, de efficiënte
waterdichting op alle niveaus!

EPDM

Een nieuwe en handige manier 
om Tridex EPDM te bevestigen: 
Tridex KS 205

Voor een eenvoudige plaatsing bieden wij 
nu ook de Tridex KS 205 contactlijm aan in 
een drukvat van 14kg. 

Dit is speciaal voor Tridex ontwikkeld en 
is een spuitbare contactlijm die tweezijdig 
dient aangebracht te worden door middel 
van een gesloten spuitsysteem. 

NIEUW

Tridex
Compleet EPDM-waterdichtingssysteem

Voordelen:

- Geen vlam op het dak:
EPDM is vuurvrij verwerkbaar

- Milieuvriendelijk en recycleerbaar

- Duurzame dakbedekking bestand 
tegen extreme weersomstandigheden



Tridex, de efficiënte
waterdichting op alle niveaus!
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waterdichtingsmembraan (FLL). Hierdoor is dit membraan 
perfect compatibel met de installatie van een rooftop of groendak. 

Met een elasticiteit van 400% is het dakrubber eveneens 
bestand tegen eventuele uitzettingen van materialen onder invloed van 
temperatuurschommelingen. Deze intrinsieke kwaliteit zorgt ervoor 
dat dit het ideale rubber is om te gebruiken voor het perfect waterdicht 
maken van daken, goten, kelders en funderingen.

Tot slot bezit Tridex ook nog een helderregenwatercertificaat. 
Dit is een enorm voordeel in tijden waarin velen op zoek zijn naar 
manieren om ons drinkwaterverbruik te optimaliseren. Het hergebruik 
van helder regenwater in het huishoudelijk circuit helpt bovendien 
mee om spaarzamer om te springen met deze kostbare grondstof. 

Tridex: dat is de beste kwaliteit tegen de beste prijs. ■

Energie 2020
De voorkeur gaat uit naar warme daken, d.w.z. isolatie op de 
constructie of het dakframe. Op deze manier ontstaat er geen 
luchtlaag tussen de afdichting en de isolatie. Uw klanten kunnen 
zo tot 30% meer warmte-energie besparen en vermijden energie-
verlies naar buiten toe. Ze hebben dan een compacter dak en een 
dampscherm dat beschermt tegen schimmel en condensatie. Deze 
techniek is zowel geschikt voor platte als hellende daken. Met de afrolstand kan u de EPDM-rollen 

makkelijk hanteren en op maat afsnijden.



Opzichter 
Groep Bouwen Lier

Hoofdaannemer 
Van Laere

Zinkaannemer 
Lion bvba Kalmthout

Type product  
Ruiten VMZINC

Type gebouw 
Kantoorcomplex 

Locatie  
Antwerpen

Oppervlakte zinkbekleding 
1900 m²

Net voor je op Antwerpen Linkeroever in de file van 
de Kennedytunnel duikt, rijst aan je linkerkant in het  
Katwilgpark een nieuw gebouw op. Opvallend: twee 
zijgevels ervan zijn volledig in zink bekleed. Dit is 
het eerste uit een reeks van drie identieke kantoor- 
gebouwen. Dit moderne concept, inclusief speelse  
daken, zal in de komende decennia de Antwerpse skyline  
tekenen net voor je onder de Schelde door gaat.   

Het was een vooruitziende keuze om hier een kantorencomplex te bouwen.  
Mensen zullen hier werken in het groen en toch zeer dicht bij het centrum. Zodra de  
Oosterweelverbinding een feit is, zijn alle troeven aanwezig om uit te groeien tot een 
toplocatie. Het wordt hier aangenaam werken.

Dit gebouw is nog maar het eerste binnen een veel groter project, met al zeker twee 
exacte kopieën van het gebouw waar we nu aan bezig zijn. De totale oppervlakte ervan 
bedraagt ongeveer 70.000 m². Het Antwerpse bureau Polo Architects tekende plannen 
voor 7 afzonderlijke bouwzones. Dit eerste kantoorgebouw van 8.000 m² wordt de 
nieuwe Cronos-vestiging.

Geen doordeweeks kantoorgebouw

Cronos is een cluster van IT start-ups dat een snelle groei heeft doorgemaakt, nog steeds 
uitbreidt en extra capaciteit nodig heeft. Het wordt een atypisch landschapskantoor met  
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Cronos Groep: 
hightech tussen gevels van zink

ZINK
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een zeer uitdagende architectuur die zich zowel binnen als buiten laat  
opmerken. Aan de buitenkant wordt dat vertaald in de kenmerkende  
vormgeving van de zijgevels, de grote glaspartijen over de volledige  
hoogte van de voor- en achtergevel en in de bijzondere vormgeving van 
het dak. Wie over de E17 rijdt, eender in welke richting, zal er niet naast 
kunnen kijken.

Cronos Groep: 
hightech tussen gevels van zink

Zink op de zijgevels

Zinkaannemer Lion bvba heeft een prachtig werk afgeleverd met  
1900 m2 zink op de zijgevels. Rechthoekige ruiten, 29 dozen van  
110 stuks, dat zijn er dus… 3200. De zinken gevels werden gekozen  
omdat Polo Architects zink-minded is. 

Stan Lion is een duidelijke believer van zink. Zijn bvba bestaat onder-
tussen 45 jaar. Het vertrouwen in VMZINC is met de jaren gegroeid.  
Zinkwerk is nooit tweemaal hetzelfde, dat maakt het zo boeiend voor  
de oprichter Stan Lion. En pas op, ze maken ook alles zelf: staande naad,  
gevelpanelen, plooien, noem maar op.  

De aflijning van dit gebouw maakt het zinkwerk toch wat  
ingewikkelder dan standaard. Zo moeten de ruiten op de kopse  
zijden van het gebouw een kader rond de glazen gevel vormen.  
De uitlijning van ruiten op de zijgevels moet gelijk komen met die van 
de ruiten die het kader rond de glaspartij vormen. 

“De verschillende teams van VMZINC helpen waar ze kunnen, zelfs 
meer dan dat. We krijgen van hen de technische tekeningen, het lasten-
boek en alles wat nodig is. Zijn er speciale details, dan tekenen ze die 
ook voor ons uit. En staan we plotseling toch nog voor een probleem op 
de werf, dan hoef ik maar te bellen en VMZINC staat er.

Als je als twintig-jarige in het zinkwerk stapt en al van in dat prille begin 
bij VMZINC bent dan weet je welk vlees je in de kuip hebt.” ■



100 mm

Tevreden klanten en meer harmonieuze daken en  
gevels dankzij onze nieuwe randhoogte van 100 mm.  
Voortaan bestaat ons assortiment Clips&Go 2D dakranden 
immers uit verschillende hoogtes, meer bepaald 70 mm  
en 100 mm.

Het universele Clips&Go 2D dakrandsysteem in aluminium bestaat slechts 
uit 2 delen (2D): het basisprofiel en de sierlijst. Het basisprofiel laat toe de dakrand 
waterdicht af te werken. De sierlijst kan vervolgens in de gewenste kleur op het basis-
profiel geclipst worden.

Hoog in rendement
Clips&Go 2D laat u kennismaken met een nieuwe manier van werken. Het basisprofiel van 
Clips&Go 2D wordt namelijk bevestigd vóór de installatie van het EPDM-waterdichtings-
membraan. Na het verlijmen van de EPDM bedekt dit membraan het basisprofiel. Deze 
rechtstreekse aansluiting zorgt voor een aanzienlijke besparing op membraan toebehoren 
zoals primer of andere extra afdichtingsmaterialen.
Het basisprofiel en de dakrand sluiten nu rechtstreeks op elkaar aan. Dit verlaagt de 
kans op lekkages of beschadigingen van de ondergrond of muur. 

Afwerking verkrijgbaar in diverse kleuren

Nadat de dakrand met het basisprofiel waterdicht is afgewerkt, wordt de sierlijst op 
het basisprofiel geclipst. Clips&Go 2D sierlijsten zijn beschikbaar in 4 basiskleuren 
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NIEUW: 
Clips&Go 2D, nu ook 

beschikbaar in 100 mm hoogte!

Clips&Go 2D
2-delig dakrandsysteem in aluminium

Voordelen:
- Snelle waterdichte afwerking

- Tijdbesparend en hoog in rendement

- Eenvoudig in verwerking

- Esthetische afwerking voor dak & gevel 

- Geschikt voor EPDM dakafdichtingen 
met een dikte van 1,2 mm tot 2,5 mm

DAK/GEVEL
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(R9005 zwart, R7016 antracietgrijs, R9010 wit en R9006 ANODIC- 
natuurkleur) en op aanvraag ook verkrijgbaar in andere RAL kleuren.  
De thermisch gelakte ANODIC RAL-tinten garanderen kleurstabiliteit en 
snelle levertijden van het profiel. De sierlijst is bovendien voorzien van 
een rotvrije foamtape die zorgt voor een optimale klemming van de 
dakbedekking.

Geschikt voor EPDM-membranen van 1,2 mm tot 2,5 mm
Met Clips&Go 2D heeft u slechts één dakrandsysteem nodig voor 
verschillende EPDM-diktes. Het is dus geen noodzaak meer om voor elke 
dikte een apart dakrandsysteem in huis te halen. Dankzij de duurzame, 
verlijmde schuimadapter in de sierlijst kan het Clips&Go 2D-systeem  
worden gebruikt voor EPDM-membranen van 1,2 mm tot 2,5 mm. 
Dit betekent een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden, geen  
onnodige kosten en meer stockageruimte voor andere materialen.

NIEUW: 
Clips&Go 2D, nu ook 

beschikbaar in 100 mm hoogte!
Easy Corner kliksysteem voor perfecte hoeken
Met Easy Corner kunt u probleemloos rechte binnen- en buiten- 
hoeken maken zonder dat u nog verstekken hoeft te zagen zoals bij een  
standaard dakrand. Concave afdichtingshoeken behoren hiermee tot 
het verleden, omdat het Easy Corner hulpstuk uit één enkel gelast  
geheel bestaat. 

Met het universele dakrandsysteem Clips&Go 2D 70 mm of  
100 mm hebt u dus alles in huis om uw dakranden perfect water-
dicht af te werken. Clips&Go 2D, exclusief verkocht door  
VM Building Solutions! ■

Clips&Go 2D sierlijsten voor een optimale klemming.



RSS-valbeveiligingssysteem
Voldoet voortaan aan de drie klassen!

RSS (Roof Safety Systems) is een collectief 
valbeveiligingssysteem voor zowel platte als 
hellende daken dat voldoet aan de Europese 
normen voor tijdelijke valbeveiligingssystemen 
(EN 13374). Vanaf nu kan dit lichtgewicht 
aluminium hekwerk ook op daken met een 
hellingsgraad tussen 10° en 45° geplaatst 
worden.

Dit systeem kan aan de dakrand worden 
gehaakt en steunt met een staander tegen 
de gevel. Het RSS-valbeveiligingssysteem 
veroorzaakt geen schade aan de gevel en 
steunt niet op de grond. Of het dak plat of 
hellend is, vanaf nu beschikt uw klant over 
het beste valbeveiligingssysteem dat voldoet 
aan de drie klassen. 

• Klasse A: toepassing bij daken met 
 een helling lager dan 10°
• Klasse B: toepassing bij daken met
 een helling lager dan 30°. Tot 60° met 

maximum valhoogte van 2m
• Klasse C: toepassing bij daken met een 

helling tussen 30 en 45°, zonder beperking 
van de valhoogte. Toepasbaar tot 60° met 
een maximum valhoogte van 5m.

Het RSS-systeem is een exclusiviteit van 
VM Building Solutions. 
RSS, valbeveiliging op z’n best!
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Transport
VM Building Solutions hits the road

Het assortiment van VM Building Solutions schittert 
niet alleen op uw dak en gevel, maar voortaan ook 
op onze (inter)nationale wegen. 

Vanaf september zullen onze vrachtwagens im-
mers uitgerust zijn met splinternieuwe zeilen om 
VM Building Solutions nog meer ‘in the picture’ te 
zetten. 

Wanneer u onze vrachtwagens ziet, weet u dus 
dat het beste voor dak en gevel, op weg is naar 
minstens 50 jaar waterdichtheid bij uw klanten.
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www.isover.be/perfectdak
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 System GARANTIE

Ga eens stevig
uit je dak
Isoleren doe je best niet half. Isover biedt als enige op de markt een compleet all-

in-one systeem. In 5 stappen maak je met de hoogwaardige Isover producten een 

perfect geïsoleerd dak, met bovendien 50 jaar garantie op het Vario® assortiment. Met het 

ISOVER dakisolatiesysteem zit je er straks dus warmpjes bij. 

Meer info op www.isover.be/perfectdak.

Uniek all-in-one systeem voor een perfect geïsoleerd dak

9237_Ad Perfectdak_Briek_NL&FR.indd   1 8/01/19   17:38

Leadax
De nieuwe generatie loodvervanger verovert de Belgische markt

Leadax wordt sinds 2017 in België exclusief 
verdeeld via VM Building Solutions en wordt 
gezien als dé duurzame toekomst van waterkering. 
Het combineert het beste van twee werel-
den; lood en loodvervangers.

Het product wordt op dezelfde manier als lood ver-
werkt en ziet er bovendien ook nog eens hetzelfde 
uit. Leadax kan met de hand, roller of loodklopper tot 
40% verstrekt worden. 

Nadat het materiaal verstrekt is, behoudt het zijn 
vorm. Leadax is tot rollengtes van 6 meter zonder 
overlap in één keer te verwerken; hiermee bespaar je 
tijd en materiaal.

Leadax, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Mogelijke toepassingen:
- schoorsteen
- dakaansluiting
- kilgoot

- dakkapellen
- spouwmuur

Voor meer informatie over al deze nieuwigheden, kan u steeds terecht bij uw VM Building Solutions contactpersoon.



Back to school!Back to school!

THE ROOF!

Profiteer van de laatste maanden van 2019 om uw 
kennis van dakbedekkingsmaterialen en gevels bij 
te werken. Ontbreekt het u aan informatie over een  
specifiek EPDM product? Wilt u de omzet van uw 
EPDM-assortiment verbeteren? Of wenst u uw reputatie 
bij uw klanten te versterken of een breder publiek te 
bereiken? Maak kennis met de GRATIS EPDM 
praktijkopleidingen van VM Building Solutions. 

Wat zijn de voordelen van een gratis 
VM Building Solutions opleiding?
Na een kennismaking met de EPDM-waterdichting, 
de verschillende assortimenten en voordelen van 
EPDM-afdichting, gaan we verder met de praktische 
demonstratie op maquettes. 

Bovendien beantwoorden onze instructeurs op een 
deskundige en duidelijke manier direct al uw vragen.

Of het nu gaat om magazijnmedewerkers, baliemede-
werkers of vertegenwoordigers; ze zullen allemaal beter 
geïnformeerd en efficiënter reageren op de vragen van 
uw klanten, met meer verkoop als resultaat.

Een opgeleide klant is een tevreden klant!
U heeft nieuwe klanten die EPDM-afdichting willen 
leren plaatsen: schrijf ze snel in via 
opleidingen.epdm@vmbuildingsolutions.com ■
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Praktijkgerichte 
EPDM opleiding

Schrijf je nu in voor onze

GRATIS EPDM
praktijkopleidingen
via epdmopleidingen.be

Kennis is macht!
Omdat kennis doet verkopen, organiseert VM Building Solutions op regelmatige 
tijdstippen praktijkgerichte EPDM opleidingen. 

Interesse in een opleiding in EPDM of zink?
Bezoek onze website www.epdmopleidingen.be of www.vmzinc.be
of neem contact op met uw VM Building Solutions contactpersoon!


