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PRIJSWIJZIGINGEN

IKO: +7% voor bitumen dakrollen, +10% voor vloeibare bitumineuze producten,
vanaf 16/08/2018

Drukverdeelplaatjes en bijhorende schroeven: + 3- 12%, vanaf 1/10/2018 

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

AUGUSTUS / SEPTEMBER ACTIE
van 01/08 t.e.m. 30/09

EPDM stroken EU en US 

Per aankoop van 10 rollen
+ 1 rol GRATIS*

Bij aankoop van 99lm
basisprofiel + sierprofiel
ontvangt u een speciale prijs. 
Vraag ernaar bij uw 
VM Building Solutions contactpersoon.

Per aankoop van 10 platen
2 doosjes schroeven
GRATIS

Per aankoop van 10 waterafvoeren 
10 + 1 GRATIS*

Bij aankoop van 5 rollen 
Leadax* een GRATIS 
metalen aandrukrol

-5% EXTRA per stuk
ipv per vol pallet

Clips & GO

Rockpanel 

Waterafvoeren
PE + EU Slabbe 

LEADAX 

Bitumen koudlijm +
Bitumen Primer 25L

IN DE KIJKER

Gebruik EPUR BEHANDELING
REGENWATER, hij verheldert
het water in de regenput, 
reservoir en opvangbak en 
verwijdert de slechte geuren.

USEU

US

10 + 1 
GRATIS

VM Building Solutions contactpersoon.

99 m 
SPRINT-

PRIJS

*op rollen van dezelfde breedte

*10 stuks van dezelfde diameter *ongeacht de breedte en kleur.

Lees meer op blz 6
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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!

Assortiment duurzame gevelbekleding: 
Kronoart, Rockpanel en Cembrit 

Een gebouw met een aantrekkelijke gevel spreekt onmiddellijk aan. 
Is het niet het samenspel van de mooie kleuren dat u versteld doet 
staan, dan is het gegarandeerd zijn unieke “look and feel”.
Een gevel is uw visitekaartje en dat moet er goed uitzien! 
VM Building Solutions heeft voor u een mooi assortiment 
duurzame gevelbekleding dat strak en stijlvol, functioneel sterk 
en esthetisch aantrekkelijk is. Ontdek snel ons aanbod!

Cembrit PATINA
De door- en - door gek leurde  en 
geschuurde Cembrit Patina gevelplaat is 
gekruid met de kracht van de natuur. De 
panelen hebben de uitstraling van beton, 
maar zijn daarentegen zeer licht van 
gewicht. 
Het kleurenverloop in en tussen de panelen zorgt voor een 
indrukwekkend kleurenspel aan de gevel. Bovendien is het 
oppervlak vlak geschuurd en geeft hij de gevel een zachte 
uitdrukking. Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met 
gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik.

Rockpanel
De platen van Rockpanel zijn robuust en 
werden ontwikkeld voor een duurzame en 
gebruiksvriendelijke afwerking van gevels 
en dakranden.

Kronoart
De decoratieve High Pressure Laminaat 
plaat van Kronoart is ontworpen voor 
buitenhuisgebruik zoals gepersonali-
seerde gevelbekleding. 
De laminaat heeft een aantrekkelijke en 
esthetische uitstraling en is met zijn mooie 
kleur ideaal voor design en architecturale toepassingen.

Voor meer informatie, kunt u altijd terecht bij VM Building Solutions via 
info@irs-btech.be of via uw verdeelpunt.

Online Cataloog
De online cataloog wordt steeds 

up-to-date gehouden en is 

makkelijk onderverdeeld per 

assortiment. Wenst  u onze 

catalogus online te raadplegen? 

Stuur ons een mailtje en ontvang 

uw inlog-gegevens. 

Contacteer uw VM Building Solutions 

contactpersoon voor meer

informatie.informatie.

Kennis doet verkopen! 

Vraag uw VM Building Solutions contactpersoon meer informatie over

onze opleidingen voor uw baliemedewerkers of bezoek onze website 

www.epdmopleidingen.be

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

Tot snel!
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PRODUCT IN DE KIJKER

Evalastic-EPDM van VM Building Solutions op plat dak 

hoofdkantoor Smart Solutions in Roeselare 

Op het platte dakvlak van het nieuwe hoofdkantoor van Smart Solutions, een belangrijke speler op 

het vlak van outsourcen van technische profielen, ligt Evalastic-EPDM van VM Building Solutions.

Als  e e r s te  s ta p  b ra cht  

dakwerker Tijtgat Asfaltbedrijf 

NV een glasvliesroofing V3 type 

IKO base V3 als dampscherm 

aan. Daarop verkleefde hij  

PIR-isolatie van 140 mm dik 

(één laag 80 mm + één laag  

60 mm). Op de isolatie ver-

kleefde de dakwerker een 

lichtgrijze Evalastic-EPDM  

dakafdichting. 

Evalastic-EPDM is lasbaar met 

hete lucht  

De EPDM-dichtingslaag laat 

zich perfect thermisch homo-

geen lassen met warme lucht, 

zonder vlam op het dak. 

Mede dankzij die extra sterke 

lasnaad verkrijgt u een perfect 

waterdicht geheel. 

Reflectie van zonnestralen 

dankzij Evalastic 

Grijze Evalastic biedt een goede 

reflectie van de zonnestralen. 

Hierdoor absorbeert uw dak 

minder warmte, is de omge-

vingslucht veel koeler en ver-

bruikt uw airconditioning min-

der energie. Nieuwbouw of 

renovatie, warm- of omkeerdak, 

daktuin of industriedak: Evalas-

tic-dakbanen zijn een milieu-

vriendelijke keuze voor elke 

denkbare dakconfiguratie.

Een strak dak met Evalastic- 

EPDM 

Bovendien heeft Evalastic  

EPDM-dakrubber een toplaag 

in EPDM en een non-woven 

polyesterwapening met een 

dampdrukverdelende wer-

king. Dankzij deze fleece-

back-wapening hebt u een 

volledig strak vlak als resultaat. 

De Evalastic-membranen  

rollen bijzonder makkelijk uit. 

Bij de plaatsing worden de  

banen teruggeplooid zodat 

u ze makkelijk kunt verkleven. 

Nadien kunt u uw dak snel en 

rimpelloos toeleggen. 
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PRODUCT IN DE KIJKER

Projectdetails
Bouwheer F.V. MGT BVBA (Izegem) 

Dakwerker Tijtgat Asfaltbedrijf NV (Zulte) 

Aannemer Beeuwsaert Construct nv (Ledegem) 

Architect Architectenburo Dirk Moerman (Izegem) 

Type EPDM Evalastic 2,2 mm

Type gebouw Kantoor 

Plaats van de werf Roeselare 

Grootte van de werf 800 m2 Evalastic 

Type isolatie PIR (1 laag 80mm+ 1 laag 60mm)

Zonder plooien! Op die manier 

blijft uw dak elastisch en weer-

staat het de meest extreme 

temperatuurschommelingen 

(-35°C tot +100°C). 

Een efficiënte regenwater- 

afvoer

Voor een efficiënte regenwater-

afvoer werd voor de PE-tapbuis 

met Evalastic-slabbe gekozen. 

De PE-tapbuis kunt u zowel 

horizontaal als verticaal plaat-

sen en dus ook als spuwer  

aanwenden. 

De installatie en dimensionering 

moeten steeds volgens de voor-

schriften van het WTCB – TV 244 

gebeuren. De PE-tapbuis zorgt 

voor een vlotte regenwateraf-

voer en een goed en waterdicht  

afwateringssysteem. De PE- 

tapbuis kunt u makkelijk met 

een schuifmof of elektromof 

aansluiten op de bestaande 

PE-afvoerbuizen. 

De Evalastic-slabbe is 100% 

compatibel met het Evalas-

tic-dakdichtingsmembraan en 

sluit perfect aan. 

Wenst u meer informatie over 

onze Evalastic-EPDM? 

Neem dan een kijkje op onze 

website of contacteer ons op 

info@irs-btech.be en schrijf u 

snel in voor een gratis opleiding 

via www.evalastic-epdm.be/nl 

/opleidingen
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NIEUWS

Epur: Biologische behandeling voor regenputten

U gebruikt regenwater voor het sanitair alsook voor besproeiing. Soms is het water troe-
bel, melkachtig of verspreidt slechte geuren. Gebruik EPUR BEHANDELING REGENWATER,
hij verheldert het water in de regenput, reservoir en opvangbak en verwijdert de slechte 
geuren. Na 48 uur is het behandelde water geschikt voor besproeiing van planten en als 
drinkwater voor de huisdieren. Zonder chloor.

Gebruiksaanwijzing:
Inhoud doseerlepel: 30g
Dosering: 1 1/

2
 dosis voor 100L water

 iedere 2 maanden.

Bij hevige regenval, de behandeling herhalen. 
48u wachten alvorens uur wachten voor het behandelde
regenwater te gebruiken te gebruiken

De term “bio” of “biologisch“ verwijst naar enzymen 
voortkomend uit microbiologische organismen.

Voordelen:
• Biologische samenstelling, bevat geen chloor.
• Zuivert water uit citernen of externe tanks.
• Onderdrukt en stopt geuren uit regenwater.
• Vermindert kalkaanslag en verzacht het water.

Met Resistit E SK EPDM zelfklevend rubbersysteem zorgt u voor
een gezonde, duurzame woning

✓ Hoogwaardige gewapende EPDM-rubber
✓ Toegepast als afdichting in gevelconstructies,

muren of ramen
✓ Levensverwachting van meer dan 50 jaar
✓ Niet onderhevig aan temperatuursschommelingen
✓ Gemakkelijk te verwerken of te verkleven

op alle types ondergrond

RESISTIT E SK is een zelfklevende afdichtingsbaan in gewapende EPDM-rubber met een totale 
dikte van 1,6 mm en beschikbaar op 20 lm, en in diverse breedtes. 
RESISTIT E SK is  over de volledige oppervlakte zelfklevend
en lasbaar met hete lucht.

 Niet onderhevig aan temperatuursschommelingen
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ONS ASSORTIMENT

1-Spray 

Leister 

Uitbreiding assortiment PE-Tapbuizen + EU-flap

1-SPRAY PU-lijm voor fleeceback EPDM is een gebruiksklaar, vernevelbaar 
Polyurethaanlijmschuim voor efficiënte, propere en duurzame verlijming 
van vliesgecacheerde EPDM-membranen. De verpakking bevat geen 
brandbaar drijfgas en kan na perforatie verwerkt worden als ijzerafval.

Het instelbare spuitpistool zorgt ervoor dat u de lijm makkelijk en precies 
kunt aanbrengen.

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

Naast de standaard verkrijgbare tapbuizen EU EPDM
in lengte 60 cm, hebben we ook tapbuizen in lengte 
100 cm in het assortiment, voor de versies met 
diameter 75mm en 90mm. 

Hiermee beantwoorden we de stijgende vraag naar 
langere tapbuizen die vaker worden gebruikt in een 
dakopbouw met dikkere isolatielagen. 

Gebouwen moeten voldoen aan steeds strengere 
isolatienormen en worden bijgevolg ook dikker
geïsoleerd. Deze nieuwe tapbuizen zijn standaard op 
voorraad.

Leister - Varimat ST

• Analoge sturing 
• Mechanische aandrijving 
• Manueel instellen van temperatuur

en snelheid 
• Even krachtig als Varimat V2

Leister - Uniroof ST

• Veelzijdig en 
onderhoudsarm

• Snel en licht 15 kg
• Maakt lassen op kleinere

oppervlaktes eenvoudiger
• Maakt dicht bij de rand 

lassen gemakkelijkHouten koffer apart
verkrijgbaar

 - Varimat ST

• Analoge sturing 
• Mechanische aandrijving 
• Manueel instellen van temperatuur

• Even krachtig als Varimat V2

Leister - Uniroof ST

• Veelzijdig en 
onderhoudsarm

• Snel en licht 15 kg
• Maakt lassen op kleinere

oppervlaktes eenvoudiger
• Maakt dicht bij de rand 

lassen gemakkelijk
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VOORDELEN
• Tijdbesparend en hoog in rendement: snel en 

effi ciënt: geen verstekzaag nodig voor de basis-
profi elen, 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

Voor meer informatie
Neem vandaag nog contact op met uw VM Building Solutions vertegenwoordiger.

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.

Clips&Go 2-delig dakrandsysteem 
in aluminium Type 2D70®

NIEUW
in ons assortiment

Standaard:
Basisprofi el: 3m
Sierlijst: 3m
Voegclip: 5cm
 
Als optioneel; dus afhankelijk van
werf tot werf
• Eindstuk links/rechts
• Tijdelijke clip
• Buitenhoek
• Binnenhoek
• Easy corner hoekstuk


