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PRIJSWIJZIGINGEN

URSA:  +3,5% / +5%, vanaf 1/1/2019

IKO: +8% voor dakrollen / +5% voor vloeibare bitumineuze producten, vanaf 1/2/2019

Rockpanel: +2%, vanaf 1/1/2019 - Niet van toepassing op de UNI-platen.

Bostik: +3%, vanaf 1/1/2019

Sita: +4%, vanaf  1/1/2019

Leister: +3%, vanaf 1/1/2019 - Niet van toepassing op Uniroof ST en Triac set met lasbek en roller.

Surf naar www.irs-btech-distributie.be of contacteer uw vertegenwoordiger

FIRESAFE INSULATION

Duurzaam

ROCKWOOL isolatie 
voor platte daken

 Steeds leverbaar
 Brandveilig
 FM-approved
 Uitstekende akoestische 

 prestaties

rockwool.be/platdak

ALUTRIX is een zelfklevend dampscherm

Totale dikte van ALUTRIX
is 0,6 mm

Dikte 0,6 mm

Gewicht 700 g/m²

Rollengte 40m/rol

Rolbreedte 1,08 m

µd-waarde > 1500 m

Treksterkte 
(volgens EN 29073-3)

≥700 N/50 mm

Technische specifi caties:

Voordelen:
• Dampdicht dankzij aluminiumfolie
• Perfect beloopbaar dankzij glasdraadwapening
• Voor alle types gebouwen, tot klimaatklasse IV
 (zwembaden, koel- en vrieshuizen,…)
• Eenvoudige verwerking
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Bzine is een uitgave van 

VM Building Solutions

Schoonmansveld 48

2870 Puurs | België

Tel.: +32 (0)3 500 40 30

Fax: +32 (0)3 500 40 40

E-mail: info@irs-btech.be 

Verantwoordelijke uitgever: 

Mark Vandecruys

EDITORIAALWIJ HOUDEN GRAAG 
CONTACT!

VM Building Solutions informeert!

VM Building Solutions denkt aan uw medewerkers 
met een gratis EPDM opleiding op maat! 

Wilt u de omzet van uw EPDM-assortiment verbeteren?

Uw reputatie bij uw klanten versterken of een breder publiek 

bereiken? Maar hebben uw medewerkers nood aan meer 

technische kennis? Wacht dan niet langer! Maak kennis met de 

GRATIS EPDM opleidingen voor handelaars... en word een echte 

professional! 

Tijdens deze EPDM-ontdekkingssessie maakt u kennis met de vele 

mogelijkheden van onze EPDM producten.  Na een theoretisch 

gedeelte gaan we verder met de praktische demonstratie op onze 

maquettes. Onze instructeurs gaan in op al uw specifieke vragen. 

De voorgestelde oefeningen zijn toegankelijk voor al uw 

medewerkers! Of het nu magazijniers, receptionisten of 

winkelmedewerkers zijn, iedereen zal met meer kennis van zaken 

uw klanten te woord kunnen staan. 

Ideaal om uw doelstellingen voor 2019 te bereiken!

Ook aan uw klanten wordt gedacht

De kwaliteit van de plaatsing is cruciaal voor de levensduur van het 

dak. Daarom biedt VM Building Solutions extra ondersteuning en 

opleidingen voor dakdekkers aan. In verschillende opleidingscentra 

worden plaatsingscursussen gegeven, waarbij men na afloop een 

attest ontvangt.

Door Constructiv gekeurde opleidingscentra

De opleidingscentra van VM Building Solutions zijn erkend door 

Constructiv. Meer informatie op www.constructiv.be.

Online Cataloog
De online cataloog wordt steeds 

up-to-date gehouden en is 

makkelijk onderverdeeld per 

assortiment. U kan onze 

catalogus online raadplegen via

www.irs-btech-distributie.com.

Wilt u zich inschrijven voor een opleiding?
Bezoek onze website www.epdmopleidingen.be
of vraag meer informatie bij uw contactpersoon. 

U toch ook? Wij hebben uw 

toestemming nodig om verder 

in contact te blijven.

Dit kan heel eenvoudig,

door via onderstaande link
te bevestigen dat u Bzine

wil blijven ontvangen.

www.gdpr.irs-btech.be
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VM Building Solutions Deinze en Puurs zullen gesloten zijn op donderdag
20 december en vrijdag 21 december 2018 wegens inventaris.

Opgelet: bestellingen mogen gemaild worden naar sales@irs-btech.be
tot dinsdag 18 december, vrijdag 21 december is onze laatste leverdag! 

We nemen vakantie van maandag 24 december 2018 t.e.m. vrijdag 
4 januari 2019. VM Building Solutions is opnieuw open vanaf maandag 
7 januari 2019.

Fijne feesten voor u en uw familie!

Bovendien kan digitale info rond

onze producten aangevraagd

worden : folders, presentaties, ...

Contacteer uw VM Building Solutions 

contactpersoon voor meer

informatie.
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PROJECT IN DE KIJKER

SecuOne EPDM met Pre-tape op plat dak nieuw

appartementsblok  

SecuOne EPDM van VM Building Solutions op het platte dak van een nieuw appartementsblok.  

En dat in Oud-Berkijn, een gemeente die tot het arrondissement Duinkerke in de Franse Westhoek 

behoort.

Voordat dakwerker Bati- 

Concept begon met het verkle-

ven van de SecuOne EPDM rub-

berafdichting, plaatste hij  het  

gewapende Alutrix damp-

scherm, ook een product van 

VM Building Solutions. De FG35 

hechtprimer zorgt ervoor dat 

het dampscherm perfect op 

de ondergrond verkleefd kan 

worden. Bovendien kan de dak-

werker, dankzij de zelfkleven-

de onderlaag, de overlappen 

eenvoudig aan elkaar bevesti-

gen. Bovenop het dampscherm 

kwam er PUR-isolatie en daar-

bovenop de SecuOne EPDM 

met Pre-tape die vol werd ver-

kleefd.

Het was dakwerker Bati- 

Concept die de architect aan-

raadde om met SecuOne EPDM 

te werken. We geven hem geen 

ongelijk.  

SecuOne EPDM met Pre-tape 

SecuOne EPDM met Pre-tape is 

een rubbermembraan met een 

dampdrukverdelende onder-

laag in polyestervlies. Samen 

met het extra zware bitumen-

schild zorgt deze EPDM voor 

het ultieme strakke dak. Boven-

dien is deze EPDM beschikbaar 

in Pre-tape. 

Pre-wat? Pre-tape, dat is een 

vooraf in de fabriek aange-

brachte zelfklevende naden-

tape. Net omdat deze al vooraf 

werd aangebracht, werkt u op 

het dak tot 70% sneller. 

U werkt dus even goed, maar 

sneller en efficiënter. De over-

lapverbindingen zijn bovendien 

gegarandeerd 7,5 cm breed. 
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PROJECT IN DE KIJKER

Projectdetails
Dakwerker Bati-Concept	(Fleurbaix)	

Type EPDM SecuOne	

Type gebouw 	 Appartementsblok		

Plaats van de werf 	 Oud-Berkijn	

Grootte van de werf 862	m2

Welke isolatie PUR-isolatie

Wist u ook dat de standaardrol-

len van SecuOne 1,37 m breed 

en 15,25 m lang zijn? Dat maakt 

ze dus zeer licht in gewicht en 

makkelijk transporteerbaar. 

Bovendien is deze EPDM-rub-

ber zeer brandveilig, uv-, ozon 

en I.R.-en rotbestendig en hebt 

u 100% garantie op helder

regenwater. De eigenaars van 

dit nieuwe appartementsblok 

zullen binnen nu en vijftig jaar 

nog steeds tevreden zijn met 

hun dak. 100 % waterdicht,

100 % kwaliteit.

Naad-
verbindingen

tot 70 %
sneller

geplaatst!

• Thermisch stabiel van -50° tot +130°C

• Rekbaar: meer dan 400%; na 40 jaar nog 250%

• Levensduur van méér dan 50 jaar

• Temperatuurschokbestendig tot +250°C

• Beloopbaar (voor onderhoud) bij alle 
weersomstandigheden

• Licht qua eigen gewicht

UW COMPLEET PROFESSIONEEL EPDM SYSTEEM

www.secuone-epdm.be

SecuOne met Pre-tape
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Duurder drinkwater en minder grondwater, 
Derbigum® helpt met alternatieven

voor regenwaterrecuperatie.

www.derbigum.be

Speciaal voor regenwaterrecuperatie: Derbigum® AquAtop. 

Regenwater recupereren én passief koelen: Derbigum® AquAtop reflective white. 

Zuiver ecologisch met de eerste plantaardige dakbaan ter wereld: Derbipure®.

Synthetische oplossing met vAeplAn®-dakbanen.
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RESIFLEX

RESIFLEX® SK 80 is een uitzetvoegband 
bestaande uit EPDM-rubber met cachering in 
zelfklevende SBS-bitumen. 

RESIFLEX® SK 80 wordt gebruikt als 
uitzetvoegband voor bitumen en compat-
ibele EPDM-rubber. Het kan zowel op het 
platte dak als op de gevel/opstanden worden 
toegepast.

RESIFLEX® SK 80
Lengte:	 10	m

Breedte:	 50	cm

Midden:	 zone	van	8	cm		
	 niet-gewapende		
	 EPDM	als	rekzone

VOORDELEN RESIFLEX® SK 80

• Een platte uitzetvoeg is heel eenvoudig
 in de plaatsing.

• Eenvoudige overgangen van plat naar
 opstand.

• Regenwater kan vlot over de naden 
wegvloeien.
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ONS ASSORTIMENT

FG 35 Spray Tank 

Ontdek onze handige 
verpakking van de
FG35-primer!

Voordelen:

• Gebruiksklaar, u heeft geen 
compressor nodig 

• Overal te gebruiken, geen 
kabels nodig 

• Lager verbruik dan bij het 
aanbrengen met rol 

• Handig om aan te brengen

NIEUW

Leadax

Leadax is de eerste loodvervanger ter wereld met de-
zelfde eigenschappen en met dezelfde natuurlijke uit-
straling als traditioneel bladlood. Dankzij zijn lan-
ge lengte kunt u in dezelfde tijd meer afdichten met 
minder overlappen. Bovendien is de naadverbinding thermisch 
lasbaar wat voor een eenvoudige maar duurzame waterdichte naad 
zorgt. Leadax loodvervanger is geschikt als waterkering in (spouw)
gevels en schoorstenen, als waterdichting voor dakkapellen of 
dakvensters en als aansluiting tussen gevel en aanbouw. 

Nu ook verkrijgbaar: 0,45 m x 6 m in het grijs.

Voordelen
• Snel en efficiënt: dankzij de lange rollengtes
• Flexibel en goed verstrekbaar dankzij interne aluminium 

wapening 
• Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen 
• Standaardkleur : loodgrijs.

Clips&Go 2-delig dakrandsysteem

Het gepatenteerde Clips&Go 2-delig dakrandsysteem type 2D70® is geschikt voor alle 

EPDM-membranen met een dikte van 1,2 mm tot maximaal 2,5 mm en voor overlappen van  

maximaal 2 laagdiktes.

Voordelen:

• Tijdbesparend en hoog in rendement: snel en efficiënt:

geen verstekzaag nodig voor de basisprofielen, 

geen zaagwerk meer op de hoeken

• Eenvoudig in verwerking en afwerking: geen extra materiaal, 

producten of arbeid meer nodig

• Geen kans op lekkages, geen breuk of beschadiging van

de ondergrond of muur

• Beschikbaar in 4 standaardkleuren

- 7016 antracietgrijs (70% glansgraad)

- 9005 diepzwart (70% glansgraad)

- 9010 wit (70%glansgraad)

- anodic natura: alternatief voor anodisatie. Geen kleurverschillen!

Andere RAL-kleuren op aanvraag
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Kronoart®

Voordelen:

• Esthetisch attractief 

• Temperatuur- en corrosiebestendig

• Gesloten oppervlak met beschermingslaag  

vernis 

• Goed bestand tegen vlekken en extreme  

weersomstandigheden 

• Makkelijk in het onderhoud

Standaard verkrijgbaar in:

Dikte: 6 mm en 8 mm

Afmetingen: 3,05 x 1,3 m

Kleuren: wit, zwart, grijs, antraciet grijs

 

Andere afmetingen en kleuren verkrijgbaar 

op aanvraag.

Decoratieve High Pressure Laminate gevelplaat

De hoogwaardige gevelbekleding van Kronoart® is de ideale combinatie 

van technische prestaties en een nieuw niveau van esthetische vrijheid. 

Het is een HPL-plaat die is gemaakt om lang mee te gaan, gemakkelijk te bewerken,  

immens weerbestendig, brand- en UV-bestendig en wat belangrijk is,  

het is het element dat architecturale creaties mogelijk maakt die niet vergeten worden.


