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FEBRUARI ACTIE MAART ACTIE
van 1/02 t.e.m 28/02 van 1/03 t.e.m 31/03 

ideaal alternatief voor lood en zink 

Per aankoop van 10 rollen
*10 + 2 GRATIS

Per aankoop van 10 rollen
*10 + 1 GRATIS

*Actie enkel geldig op rollen van dezelfde breedte en van 
dezelfde kleur. Rollen van 45 cm enkel op bestelling.

*Actie enkel geldig op rollen van dezelfde breedte.

10 + 2 
GRATIS

10 + 1
GRATIS
10 + 1
GRATIS

Van 1 februari t.e.m 28 februari 2018 krijgt 
u bij aankoop van 1 pak Onduvilla dak-
elementen 1 Blister nagels GRATIS. 

1 pak Onduvilla dakelementen Rood/zwart 
bevat 2,17 m2/pak.

Dakelementen

Van 1 maart t.e.m 31 maart 2018 
krijgt u bij aankoop van 10 rollen 

-35% per doos. 

1 rol = 50 mm x 25 m.

Rectitape

Kronoart®

Ontdek ons nieuwe 
gevelassortiment:

Gevel

LEADAX®, niets dan voordelen en positieve
eigenschappen.

Loodvervanger

PRIJSWIJZIGINGEN

Composiet dakranden: +4% vanaf 15/02/2018
URSA : +2% vanaf 1/02/2018

ISOVER : +2 à 5% (volgens assortiment) vanaf 

1/02/2018

SINIAT : +2% vanaf 1/02/2018

Rockwool: +4% vanaf 1/03/2018

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

Loodvervangers Tradex (Wave) en Leadax van 
I.R.S-Btech

Loodvervangers zijn duurzame alternatieven voor lood met alle 
voordelen van lood maar zonder de nadelen ervan. I.R.S-Btech 
heeft voor u verschillende loodvervangers in zijn assortiment: 
Tradex, Tradex Wave en Leadax. 

Toepassingen met loodvervangers 
U kunt onze loodvervangers gebruiken als waterkering in spouw-
muren, als aansluiting van dakpannen aan het metselwerk, als 
afdichting van dorpels of als waterdichting voor dakkapellen of 
dakvensters.

Tradex

Tradex is lichter dan lood , hij is 
ook op verschillende punten veel 
gebruiksvriendelijker dan lood. Tradex 
wordt toegepast als waterkering, in 
spouwmuren of bij dakaansluitingen. 
Deze loodvervanger is ook geschikt 
voor de afdichting van ramen, dorpels, 
gevelelementen, funderingen en 
kelderwanden.

Tradex Wave

Tradex Wave is over de hele breedte 
zelfklevend en geplisseerd, waardoor 
de rol in de lengterichting 30% langer kan 
worden gemaakt. Ideaal voor dakpannen 
met een hoger profiel en oppervlaktes 
met verschillend reliëf.

Leadax 

Leadax heeft dezelfde grijze kleur 
als lood en scoort zeer goed qua 
gebruiksgemak en milieuvriendelijkheid. 
Met Leadax kunt u bovendien een 
duurzame waterdichte naad maken door 
de naadverbinding thermisch te lassen. 

Wilt u meer informatie bezoek dan onze website www.irs-btech.be 
of stuur ons een mailtje via info@irs-btech.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 
paasmaandag 2 april 2018.
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PRODUCT IN DE KIJKER

Sure-Seal EPDM met Pre-Tape op plat dak in Mechelen:
De Nekker 

Een renovatie met EPDM op 

twee dakvlakken met een  

totale oppervlakte van maar 

liefst 3200 m2.

N a a s t  h e t  b e s t a a n d e 

gebouw werd een nieuw deel 

aangebouwd dat dienst doet 

als kantoorruimte en waar zich 

ook de kleedkamers bevinden. 

Voor dakdichtingsbedri j f  

Landuyt J BVBA Platte Daken 

uit Sijsele aan de slag ging met 

onze Sure-Seal Pre-Tape EPDM, 

brachten de dakwerkers, op de 

geprofileerde staalplaat, een 

dampscherm aan. Daarbovenop 

werd er PIR-isolatie 16 cm  

mechanisch bevestigd. De 

laatste stap in deze dakopbouw 

was het verkleven van de Sure-

Seal Pre-Tape EPDM 1,5 mm 

met Sprayfix spuitcontactlijm, 

eveneens een I .R.S-Btech 

product. 

De kenmerken van Sure-Seal 

EPDM Pre-tape

Carl is le Sure-Seal  EPDM 

werd door de architect voor- 

geschreven omwille van zijn uit-

stekende kwaliteit en zijn duur-

zaamheid. Deze EPDM-rubber 

is verkrijgbaar in grote en bre-

de rollen tot 15,25 m breed en 

30.5 of  61 m lang. 

De Pre-Tape ,  een vooraf 

in de fabriek geplaatste 

nadentape, zorgt ervoor 

dat u tot 70 % sneller werkt.  

Kortere plaatsingsti jden ,  

snellere resultaten en 100 %  

efficiënt! Bovendien is Sure-Seal  

P re -Ta p e  E P D M   s te r k  

uv- en ozonbestendig, zeer 

milieuvriendelijk en reycleerbaar. 

En, zoals altijd wordt EPDM van 

I.R.S-Btech geplaatst zonder 

vlam op het dak, er is dus geen 

brandgevaar bij het plaatsen. 

De verwachte levensduur 

van minstens 50 jaar en een  

elasticiteit van 400% sluiten dit 

rijtje met Sure-Seal Pre-Tape 

EPDM eigenschappen af. 

EPDM-stroken van I.R.S-Btech

N aas t  h et  ge bru ik  van  

Sure-Seal Pre-Tape EPDM  

werden ook EPDM-stroken 

gebruikt als waterkering tussen 

het nieuwe gedeelte en het  

Projectdetails

Bouwheer  Provincie Antwerpen 
Architect  Licence to Build,
 architects & engineers bvba (Lennik)
Aannemer  Alpas NV (Dendermonde)
Dakwerker  Landuyt J BVBA Platte Daken (Sijsele)
Type EPDM  Sure-Seal Pre-Tape 1,5 mm
Type gebouw  Sporthal 
Plaats van de werf  Mechelen 
Grootte van de werf  2600 m2 (bestaand gebouw) + 600 m2  
 nieuwe aanbouw (kantoren + kleedkamers)
Type isolatie  PIR 
Opleveringsdatum  December 2017

Op het platte dak van het sportcentrum van het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 

in Mechelen ligt Sure-Seal Pre-Tape EPDM van I.R.S-Btech.
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PRODUCT IN DE KIJKER

bestaande gebouw. EPDM-

stroken zijn licht in gewicht 
e n  s n e l  e n  e e nvo u d i g 
aan te brengen  in lange 

banen. Ze zorgen voor een 

duurzame afd icht ing en 

beschikken, net zoals de 

Sure-Seal Pre-Tape EPDM, over 

een uitzonderlijke weerstand 

tegen atmosferische invloeden 

zoals hoge en lage temperaturen, 

uv-straling en ozon. U kunt ze 

gebruiken in zowel renovatie als 

nieuwbouw. 

Een vlotte regenwaterafvoer 
Voor een snelle en goede afvoer 

van het regenwater gebruikte 

de dakwerker onze PE-tapbuis. 

Deze PE-tapbuis beschikt over 

een EPDM-aansluitslabbe die 

100 % compatibel is met het 

gebruikte dakrubber en dus 

snel en veilig verwerkbaar is. 

De renovatie van dit dak is 

alvast geslaagd. Sportliefheb-

bers zullen vanaf nu hun hartje 

kunnen ophalen in een sporthal 

met een spiksplinternieuw

Sure-Seal Pre-Tape EPDM-dak. 

100 % sportplezier. 100 % 

waterdicht. 

Hebt u zelf bouwplannen 

of een dakrenovatie in het 

verschiet? Of wenst u een 

gratis dakstudie? 

Voor meer informatie kunt

u a l t i jd  terecht  b i j  uw 

I.R.S-Btech vertegenwoordiger 

of stuur ons een mailtje via 

info@irs-btech.be

Zelfklevend aluminium-gewapend 
dampscherm

Een dampscherm wordt geplaatst
zodat de warme, vochtige binnenlucht

niet kan condenseren door contact
met een koudere buitenlaag. 

Aludex zelfklevend aluminium dampscherm
Aludex is het zelfklevende dampscherm van I.R.S-Btech, geschikt 
voor lucht-en waterdichte afdichting. Aludex is 0,4 mm dik. 
Het bestaat uit een zelfklevende, bitumineuze laag en is
beschermd door middel van een glasvezelversterkte aluminium fi lm. 
Hierdoor is het membraan beloopbaar. Aludex wordt gebruikt op
industriële en residentiële daken.

ALUTRIX met verbeterde kleefl aag!
ALUTRIX is een zelfklevend dampscherm. Dankzij de aluminium-
folie is ALUTRIX volledig dampdicht en daardoor geschikt voor alle 
types gebouwen, zoals ook zwembaden. ALUTRIX is gewapend en 
daardoor beloopbaar op geprofi leerde staalplaten. 
De totale dikte van ALUTRIX is 0,6 mm. Het verkleven op 
ondergrond gebeurt met hechtprimer FG35 en overlappen wor-
den eenvoudig lucht- en waterdicht aan elkaar bevestigd dankzij 
de zelfklevende onderlaag.

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

I.R.S-Btech GRATIS opleidingen voor uw bedrijf met de steun
van F.V.B

Bij I.R.S-Btech geven wij op maat gemaakte opleidingen aan dakwerkers, maar ook aan uw per-

soneel. U wilt toch (ook) dat uw medewerkers weten waarover ze praten ? 

Kom dan samen met uw baliemedewerkers, winkelverkopers en nieuwe werkkrachten langs bij 

I.R.S-Btech en dompel ze onder in de wondere wereld van EPDM-rubber. Hoe meer zij weten over 

het product, hoe meer u uw klant kunt overtuigen. U weet : kennis verkoopt ! 

SCHRIJF U NU IN VIA
www.epdmopleidingen.be

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
✓ Met 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

FRANKOSIL® 1K 

CENTYLON-FRANKOLON®  

Contactspray 

FRANKOSIL® 1K is ook verkrijgbaar

in een zwarte variant voor een esthetisch 

mooie afwerking op het dak.

Voordelen: 

• Oplosmiddel- en weekmakervrij

• Snel en gemakkelijk afdichten van
aansluitingen, detailvormen en 
oppervlakken

• Zuinig in verbruik en lange levensduur

ContactSpray is een contactlijm, beschikbaar 

in een handige spuitbus van 750 ml. Perfect 

voor het snel contactlijmen van uw EPDM

Voordelen: 

• Kleine en lichte verpakking 

• Handig voor het bewerken van
 detailleringen 

• Geen verdere accessoires nodig : 
geen rol/drukvat/borstel nodig 

voor aansluiting op

• EPDM • Bitumen • PVC
• 2,5 kg Frankosil 1K
• Frankolon Polyestervlies 0,25 m x 3,8 m
• Frankopox Verdunner 0,25 l
• FPO Primer 0,3 l 
• 1 paar handschoenen
• 1 borstel 
• 1 roerstaaf 
• 1 schuurpapier 
• 1 doek 
• 1 handleiding

voor aansluiting op

• Zink • Inox • Glas • Hard PVC
• 2,5 kg Frankosil 1K
• Frankolon Polyestervlies 0,25 m x 3,8 m
• Frankolan SL Reiniger 0,25 l 
• Frankopox Verdunner 0,25 l 
• 1 paar handschoenen
• 1 borstel 
• 1 roerstaaf 
• 1 schuurpapier 
• 1 doek 
• 1 handleiding

• 1 schuurpapier 

• 1 handleiding

• 1 schuurpapier 

Verbruik: 4 kg/m2 

= 0,62/m2 per starterspakket
Verbruik: 4 kg/m

1PAKKET 2PAKKET

Centylon is de vloeibare waterdichting voor dak, terras, vloer, kelder, detaillering en aansluitingen. 

Voordelen: 

• Zeer goede hechting en compatibel met verschillende ondergronden en 
verschillende waterdichtingen.

• Eenvoudige en snelle verwerking: primeren en afdichten zonder wachttijd

• Lange levensduur dankzij de uv-resistentie, grote weersbestendigheid 
(Hoogste ETA classificatie W3)

• Ecologisch, 100% solventvrij en zonder weekmakers

voor aansluiting op

 is ook verkrijgbaar
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BATIBOUW-

ACTIE!

www.derbigum.be

Actie geldig van 12 februari tot en met 30 april 2018. 
Actie enkel voor dakdekkers.
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Hoe  
van deze korting  
genieten?
Stuur een kopie van uw factuur, 
samen met de bijhorende invulkaart, 
naar het volgende adres:
Derbigum Batibouw Cashback Actie
C/O HighCo Data – PB 13164 – 1733 ASSE

EN KRIJG 0,5 € KORTING per m² of kg

KOOP 100 m² 
DERBIGUM® NT 

100 m² DERBICOAT® NT
en/of

100 kg DERBIBOND® NT+

Paleis 5
Stand 504

CASHBACK
DERBIGUM® NT-GAMMA

BATIBOUWACTIE A4.indd   1 9/01/18   15:16


