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APRIL ACTIE MEI ACTIE
van 01/04 t.e.m. 30/04 van 01/05 t.e.m. 31/05

Zelfklevend aluminium dampscherm 

Per aankoop van 10 rollen
+ 1 rol GRATIS

Bij aankoop van 40 m2 shingles uit onderstaand assortiment:

• Superglass dual black • Armourglass PLUS • Cambridge Xpress dual black.

1 rol Armourbase Pro PLUS GRATIS* *van 1/04 tot en met 30/06/2018

Bij aankoop vanaf 10 rollen - 40%
Belgacover SD100 Power is een bijzonder sterk 
dampscherm van de nieuwste generatie.

Belgacover SD100 Power

PRIJSWIJZIGINGEN

Uni platen: +5% vanaf 01/04/2018

RSS: +6% vanaf 10/04/2018

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

Bij aankoop van 20 rollen/pallet
- 40% per pallet.

Iko Toplaag

10 + 1 
GRATIS

Hou in mei onze websites

in het oog en ontdek

ONZE MEI ACTIE

Bij aankoop van 1 doos
- 5% extra korting

Dakisolatietule

Per verpakking: - 40%
Per 10 verpakkingen: - 42%

Buzon Tegeldragers
en toebehoren

Bij aankoop van 1 doos 
- 3% extra korting

Isolatiepluggen met spouwanker

Bij aankoop van 1 doos
– 5% extra korting

Marcovis
Bij aankoop van 1 doos

Nieuwe kwaliteit!
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Bzine is een uitgave van 

I.R.S-Btech nv

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

EDITORIAALSOCIAL MEDIA

I.R.S-Btech informeert!I.R.S-Btech is online aanwezig

op verschillende Sociale 

Media-platformen.

Like de Facebook pagina, volg 

ons op LinkedIn en Twitter en blijf 

zo op de hoogte van het laatste 

nieuws en de openstaande 

vacatures. 

Follow I.R.S-Btech

Water -en luchtdicht bouwen met EPDM-stroken van 
I.R.S-Btech

U wilt een water -en luchtdichte afdichting? Hoe u dat moet doen? 
Met de EPDM-stroken van I.R.S-Btech! Licht in gewicht en snel en 
eenvoudig aan te brengen in lange banen. De EPDM-stroken van 
I.R.S-Btech zorgen voor een duurzame afdichting en beschikken 
over een uitzonderlijke weerstand tegen atmosferische invloeden 
zoals hoge en lage temperaturen, uv-straling en ozon. 

EPDM-rubberstroken (EU/US/Resistit E SK) zijn uitermate 
geschikt voor de afdichting aan ramen, dorpels en gevelelementen. 
Ook worden ze als waterdichting tegen opstijgend vocht en als 
waterkering op de funderingen of op het ondergrondse metsel-
werk aangebracht. 

De zelfklevende Resistit E SK                                                                                        
Resistit E SK is een veelzijdig zelfklevend, gewapend EPDM-
rubbermembraan ontwikkeld voor de afdichting van de bouwschil. 
De plaatsing van de zelfklevende Resistit E SK is eenvoudig en snel 
en is, dankzij de blijvende flexibiliteit, te verkleven op alle types 
ondergrond. Vooraf dient wel altijd de FG35 aangebracht te 
worden. Resistit E SK is blijvend elastisch, en wordt geplaatst 
zonder vlam. Bovendien kunt u, dankzij de SBS bitumenlaag, 
Resistit E SK lassen met hete lucht. De hechtlaag en bitumenlaag 
smelten zo aan elkaar en vormen een naad met 100 % garantie op 
waterdichtheid.

De Resistit E SK en EU/US-stroken worden geleverd in verschil-
lende breedtes.  

Voor meer informatie, kunt u altijd terecht bij I.R.S-Btech via 
info@irs-btech.be of via uw verdeelpunt.

Kennis doet verkopen! 
Vraag uw I.R.S-Btech contactpersoon 
meer informatie over onze GRATIS 
opleidingen voor uw baliemedewerkers 
of bezoek onze website
www.epdmopleidingen.be

Online Cataloog
De online cataloog wordt steeds 

up-to-date gehouden en is 

makkelijk onderverdeeld per 

assortiment. Wenst  u onze 

I.R.S-Btech-catalogus online te 

raadplegen? Verstuur uw aanvraag 

naar info@btech.be en ontvang uw 

inlog-gegevens. 

Contacteer uw I.R.S-Btech-

contactpersoon voor meer

informatie.

contactpersoon voor meer

informatie.

I.R.S-Btech zal
gesloten zijn op

1 mei, 10 & 11 mei
en maandag 21 mei 2018.
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PRODUCT IN DE KIJKER

SecuOne Pre-tape EPDM van I.R.S-Btech op twee daken in Hamme

Alles kan met SecuOne!  

Dakwerker Marc Moesick 

gebruik te de bestaande 

dakopbouw, die bestaat uit 

bitumen, als dampscherm. 

Daarop ver l i jmde hi j  de 

Powerdeck F 120 mm-isolatie 

met het vochtreagerende 

lijmschuim van Soudatherm 

Roof 250. Als laatste stap 

verkleefde hij op alle vier de 

dakvlakken het SecuOne Pre-

tape EPDM rubbermembraan. 

Een levensduur van 50 jaar 

Waarom gekozen werd voor 

SecuOne Pre-tape EPDM? 

Omdat deze EPDM over heel 

wat bijzondere eigenschappen 

en kwaliteiten beschikt. Ten 

eerste heeft deze EPDM-rubber 

een dampdrukverdelende 

onderlaag. Zo bekomt u in  

no-time het ultieme strakke dak. 

U hebt met SecuOne Pre-tape 

EPDM eveneens garantie op 

helderregenwaterrecuperatie. 

De PE-tapbuizen met EPDM-

slabbe zorgen voor een goed en 

waterdicht afwateringssysteem. 

De s tandaardro l len  van 

SecuOne Pre-tape EPDM zijn 

1,37 m breed en 15,25 m lang. 

Compact, wat handig is voor 

u: de rollen zijn makkelijk 

transporteerbaar op het dak.

Tel daar nog enkele andere 

eigenschappen bij zoals 100 % 

uv-, ozon- en hagelbestendig, 

zeer brandveilig en met 

Projectdetails

Bouwheer  Dhr. Van De Vyver en Mevr. Heyndricx 

Aannemer  Marc Moesick VOF (Hamme)

Dakwerker  Marc Moesick VOF (Hamme)

Type EPDM  SecuOne Pre-tape EPDM

Type gebouw  2 privéwoningen 

Plaats van de werf  Hamme 

Grootte van de werf  Hellende daken: 120 m2 +  
 platte daken: 65 m2  = 185 m2 alles samen 

Type isolatie  Powerdeck F 

Opleveringsdatum  15 september 2016 

Op twee daken in Hamme ligt er SecuOne Pre-tape EPDM van I.R.S-Btech. 185 m2 met een kwali-

teitsvol EPDM-rubbermembraan. Strak, mooi afgewerkt en met 100 % garantie op waterdichtheid.
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PRODUCT IN DE KIJKER

e e n  r e k v e r m o g e n  v a n  

400 % en u weet onmiddellijk 

waarom u voor SecuOne moet 

kiezen. De doorslaggevende 

factor? Dat is de verwachte 

levensduur van minstens 50 jaar! 

Sneller werken met Pre-tape 
Wat als u sneller zou kunnen 

werken maar niet zou moeten 

inboeten aan kwaliteit? Het kan, 

en wel met de Pre-tape. De Pre-

tape is een vooraf in de fabriek 

geplaatste nadentape, waardoor 

u tot wel 70 % sneller naden kunt 

maken. De overlapverbindingen 

blijven gegarandeerd 7,5 cm 

breed. De twee eigenaars 

kunnen er hun Hamse mosterd 

om verwedden dat hun dak er 

voor de volgende generatie nog 

steeds goed bij zal liggen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
I.R.S-Btech via info@irs-btech.be

Kronoart®

KronoArt is een decoratieve High Pressure  
Laminaat gevelplaat. Ontworpen voor buitenhuisgebruik 

zoals gepersonaliseerde gevelbekleding. De laminaat 
heeft een aantrekkelijke en esthetische uitstraling en is 

met zijn mooie kleur ideaal voor design en 
architecturale toepassingen.

NIEUW in ons assortiment

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

Afmetingen: 3,05 x 1,3 m

Kleuren: wit, zwart, grijs, antraciet grijs

Andere afmetingen en kleuren verkrijgbaar op aanvraag.
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NIEUWS

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

Neem deel aan onze wedstrijd via:
www.recticelinsulation.be
U vindt er alle info en het wedstrijdreglement.

Klaar om uzelf een feestje cadeau te doen? 

Maak u dan op voor een (na)zomerse 
housewarming met Recticel Insulation.

Want iedereen, zowel particulier als aannemer, 
die tussen 1 januari en 30 juni 2018 Recticel® 
isolatie aankoopt of laat plaatsen, maakt kans om 
een gezellige housewarming te winnen. Met alles 
erop en eraan!

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

NIEUW
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ONS ASSORTIMENT

Cembrit

De door-en-door gekleurde en geschuurde Cembrit Patina gevelplaat 
is gekruid met de kracht van de natuur. De panelen hebben de uitstraling 
van beton, maar zijn daarentegen een lichtgewicht. Het kleurenverloop 
in en tussen de panelen zorgt voor een indrukwekkend kleurenspel aan 
de gevel. Het oppervlak is vlak geschuurd en geeft de gevel een zachte 
uitdrukking. Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met gebruiks-
gemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik. 

• Gehydrofobeerd oppervlak: zuigt geen water op en is vuilafstotend 
• Vormvast: bestand tegen rotten, schimmelgroei en extreme
 weersomstandigheden

• Eenvoudig te installeren en licht in gewicht 
• Weinig tot geen onderhoud  
• Beschikbaar in 4 standaard kleuren (andere kleuren op bestelling) 

(GRANITE : P020 - QUARTZ : P050 - FLINT : P070 - PEARL : P222) 

NIEUW

Leadax

One Spray 

Frankosil® 1K zwart

Leadax is de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde eigen-
schappen en met dezelfde natuurlijke uitstraling als traditioneel blad-
lood. Dankzij zijn lange 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: 1 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.

One Spray : polyurethaan lijmschuim in drukvat 

Voor verlijming van vliesgecacheerde EPDM 
dakmembranen 

Voordelen:

• Exact doseerbaar, zuinig in verbruik

• Uitstekende montage-eigenschappen

• Extreme tijdsbesparing:

 40% sneller dan vloeibare PU daklijm

• Gewichtreducerend en plaatsbesparend 

• Efficiënte realisatie van grote projecten

FlorDepot

De FlorDepot pakketten kunnen 
aangewend worden voor daken 
met een helling tussen 1 en 15°. 
Het extensieve groendak-
systeem van FlorDepot is
eenvoudig te realiseren en voor-
delig: uitgebreide begroening 
na 1 jaar!

FRANKOSIL® 1K is ideaal voor 
het snel en gemakkelijk afdich-
ten van aansluitingen, detail-
vormen en oppervlakken.
FRANKOSIL® 1K is ook verkrijg-
baar in een zwarte variant voor 
een esthetisch mooie afwer-
king op het dak. 

Voordelen
• Oplosmiddelvrij
• Weekmakervrij
• Vrij van lood-, cadmium
 of zinkstabilisatoren

• Zuinig in verbruik
• Lange levensduur

3

Geweldige  
duurzaamheid 

CEMBR IT  PAT INA

5

CEMBR IT  PAT INA
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Rockpanel Uni
 Dé plaat voor rondom het dak

Rockpanel Uni is een uiterst 
praktische, onderhoudsarme 
plaat voor toepassingen 
rondom het dak. De platen zijn 
licht van gewicht, eenvoudig 
te bewerken en heel makkelijk 
te installeren. Met een lange 
levensduur past Rockpanel Uni 
tijdloos bij elk budget.

Rockpanel Uni kleuren

www.rockpanel.be

■ Eenvoudig overschilderbaar
■ Dampdoorlatend
■ Ongevoelig voor vocht
■ Bewerken met standaard 

gereedschap

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7035


