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Voorwoord 

Beste lezer, 

De zomer komt er weer aan en binnenkort mogen we 
dus allemaal genieten van hopelijk veel zonnige dagen.

Jammer genoeg is ons land wel nog niet helemaal hersteld van de 
droogtes van de afgelopen twee jaar.

En hoewel we het weer niet zelf kunnen bepalen, kan onze EPDM wel 
een sterke invloed hebben op de recuperatie van ons regenwater. 

Wist u bijvoorbeeld dat een plat dak dat bedekt is met hoogwaardige 
EPDM tot wel 80% van het water dat erop valt kan recupereren? 
Een besparing die de eindgebruiker zal waarderen en een sterk 
argument voor uw eigen klanten.

Verder komt u in deze Bzine ook nog meer te weten over de vele 
voordelen qua design, efficiëntie en duurzaamheid van onze zink 
toepassingen.

Intussen zijn we ook hard aan het werken om u vanaf dit najaar al onze 
dak- en geveloplossingen te kunnen aanbieden vanuit een ééngemaakte 
verkooporganisatie. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier ons 
service niveau nog verder kunnen opkrikken!

Veel leesplezier!

Colofon
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WIJ HOUDEN GRAAG CONTACT!

U toch ook? Wij hebben uw toestem-
ming 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

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

Bart Delaleeuw

Managing Director VM Building Solutions
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Projecten in de kijker

Nieuws

Evalastic maakt groot
Antwerps labo waterdicht

Zinken gevels van een gloednieuw gebouw 
rijzen ten hemel in Lutselus

Leadax Clips&Go 2D
Frankosil 1K Plus

Starterset

Voormalig woonzorgcentrum krijgt
tweede leven 
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Dakwerker 
Group Suerickx

Type product 
Evalastic grijs

Type gebouw
Wetenschappelijk laboratorium 

Grootte van de werf
1250m²

Voordelen van product
• Fleeceback 
• Visueel aantrekkelijk 
• Waterdicht gedurende 50+ jaar 
• FLL gekeurd
• Lasnaad met hete lucht

Het dak van het laboratorium, met een aanzienlijke 
oppervlakte van 1250 m², werd gerenoveerd met  
Evalastic-EPDM. Het bedrijf had hiervoor al gewerkt 
met dit EPDM membraan en was zo tevreden over de  
resultaten dat ze het ook wilden gebruiken voor de rest 
van hun dak. Ze waren in het bijzonder onder de indruk 
van de sterke afdichtingsprestaties, de duurzaamheid en 
de weersbestendigheid die Evalastic te bieden heeft -  
essentiële factoren om hun investering op lange termijn 
te beschermen. 

Als er ook maar een druppeltje water in het labo zou belanden, zou dat namelijk 
rampzalige gevolgen hebben en maanden aan wetenschappelijk onderzoeks- en  
ontwikkelingswerk kunnen teniet doen. Voor de renovatiewerken viel de keuze 
op het dakwerkersbedrijf Group Suerickx, die de voordelen van dit product van  
VM Building Solutions ook wist te waarderen. 

Group Suerickx werkt met alle soorten afdichtingsmaterialen: roofing, 
PVC en EPDM. De dakwerkers stonden al snel voor een eerste aangename  
verrassing, namelijk hoe eenvoudig het wel is om Evalastic-EPDM (afmetingen:  
1,59 x 25 m) te gebruiken en te plaatsen dankzij heteluchtlassen! 
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Evalastic maakt 
groot Antwerps labo waterdicht

“Onze dakwerkers waren aangenaam verrast door het 
plaatsingsgemak van Evalastic.”

(projectleider Group Suerickx)

EPDM



Evalastic maakt 
groot Antwerps labo waterdicht
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De grote afmetingen van deze EPDM bieden het voordeel dat het  
aantal te lassen naden beperkt blijft. De Evalastic-membranen  
beschikken over een lasrand die breed genoeg is voor een snelle 
en efficiënte lassing met warme lucht. Dankzij het gebruik 
van de Evacon 3-contactlijm kon de EPDM zonder enig probleem  
worden geplaatst op de drukvaste Rhinoxx-isolatieplaten van 100 mm  
(verkleefd op het bestaande dampscherm) en 50 mm (mechanisch  
bevestigd op het dampscherm). De contactlijm wordt bij voorkeur  
aangebracht met behulp van een drukvat op de volledige achterkant 
van de EPDM en de ondergrond.

Evalastic had nog een tweede verrassing in petto voor Group  
Suerickx: het fraaie uiterlijk. Dat de Evalastic-EPDM zo’n streling 
voor het oog is, is te danken aan twee specifieke eigenschappen. 

Ten eerste: de dikte van 2,2 mm, die wordt verkregen door de  
polyesteronderlaag (1,00 mm), waardoor eventuele oneffen- 
heden van het dak onder een dikkere laag zitten en het geheel er veel  
strakker zal uitzien. Bovendien is het een anti-wortelmembraan, 
FLL-gecertificeerd. Ten tweede: de grijze kleur van Evalastic, die 
de warmte weerkaatst. Dat lijkt op zich misschien niet zo héél  

“Evalastic-EPDM is visueel veel aantrekkelijker 
dan PVC - dat zagen we direct! ”. 

(projectleider Group Suerickx)
belangrijk, maar het speelt wel een bijzonder belangrijke rol voor een 

onderzoekslabo. De kwaliteit van de EPDM heeft ook een directe  

invloed op het visuele eindresultaat. 

Group Suerickx heeft haar ervaring meer dan bewezen tijdens dit  

project, uitgevoerd kort na het voltooien van hun gratis Evalastic  

opleiding.  De kwaliteit van de EPDM van VM Building Solutions 

werd nog maar eens erkend door professionele dakwerkers voor zijn  

flexibiliteit, plaatsingsgemak en uitzonderlijke visuele kwaliteit.  

Het mag absoluut een geslaagd project worden genoemd, hele-

maal volgens de regels van de kunst en met bijna-wetenschappelijke  

precisie dankzij Evalastic. ■



Bouwheer
Gemeente van Diepenbeek 

Architect
architektenburo Gunther Segers 
Simon Nelis

Dakdekker
J&R Roof Construct bvba

Aannemer 
GEMOCO nv

Product 
QUARTZ-ZINC® PLUS PIGMENTO®

Oppervlakte
800 m²

Een nieuw, polyvalent gebouw dat de bewoners zowel 
een gebedsruimte als een modern gemeenschapshuis 
zou bieden.  Het is een gebouw dat niemand uitsluit, 
maar integendeel mensen kan samenbrengen. Het is 
er voor iedereen. Architect en installateur zijn op zoek  
gegaan naar een uitnodigend, transparant project dat 
vertrouwen en geborgenheid uitstraalt. De gevels van 
het gemeenschapsdeel zijn bekleed met PIGMENTO® rood 
en die van het kerkgedeelte met QUARTZ-ZINC® PLUS,  
alles samen goed voor een oppervlakte van ongeveer 
800 m2.  

Deze kerk is iets speciaals en dat verdient dan ook een  
speciale, meer creatieve aanpak. 

Er zijn hier drie baanbreedtes. Elke lijn loopt door, langsheen de grote glaspartijen 

en van gevel naar dak. Dat geeft een speels en dynamisch beeld. Zink laat heel 

wat creativiteit toe, het is duurzaam, zuiver. Ecologisch is zink een van de betere 

producten, het geeft de vrijheid in vormen, je kan daken en wanden in hetzelfde 

materiaal uitvoeren, waardoor je mooie effecten krijgt in belijning. 
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Zinken gevels van een gloednieuw 
gebouw rijzen ten hemel in Lutselus

ZINK
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Hier is ZINC PLUS® ideaal. “Door de witte coating op de onderzijde 
heeft het zink geen verluchting meer nodig. Hierdoor kan je veel 
mooiere detailleringen en aflijningen realiseren, het oogt subtieler, 
fijner. Dat is plezant om te doen. Zonder ZINC PLUS® hadden we 
de dakgoot veel breder moeten maken en zou het resultaat bom-
bastischer zijn. Nu oogt het slank en elegant doordat de banen net-
jes doorlopen tot in de nok. Het moet ijl worden naar boven toe, je 
ziet het gebouw letterlijk naar de hemel reiken”. VMZINC installateur 
Jef Raemen staat ook achter ZINC PLUS® « omdat het sneller werkt,  
zeker als je de bebording in rekening neemt », Het is ook eenvoudiger 
toe te passen. Met ZINC PLUS® heb je geen verluchtingsruimte nodig, 
je wint dus heel wat plaats. En het is ook veel doeltreffender tegen 
waterinfiltratie op plattedakhellingen. Vroeger kon sneeuw wel eens 
zo’n spelbreker zijn, maar niet met ZINC PLUS®. Zink heeft zoveel 
voordelen. Graffiti, bijvoorbeeld, is veel gemakkelijker te verwijderen 
van zink dan van steen. En nu, met ZINC PLUS®, is het helemaal top. 
De vele mogelijkheden die er nu zijn qua design en ontwerp vind je in 
andere materialen niet gauw terug. 

Met de juiste vakman ontstaat er een prachtig resultaat. Gelovig of 
niet, binnenkort is iedereen welkom in deze nieuwe ontmoetings-
plaats. Een lichtrijk, ludiek, dynamisch gebouw met een prachtige 
gevel dankzij VM Building Solutions.  ■

Zinken gevels van een gloednieuw 
gebouw rijzen ten hemel in Lutselus



Voormalig woonzorgcentrum krijgt tweede leven
Het sterk verouderde woonzorgcentrum Berkele Heem in de Limburgse gemeente Horst 
had geen toekomst meer in die functie. Echter, gezien het bouwjaar (1986) zou het  
kapitaalvernietiging zijn geweest als het gebouw gesloopt zou worden. 
De Zorggroep vertrok daarom uit Berkele Heem en Wonen Limburg kocht het pand 
om er appartementen in te maken. Daarmee kreeg het vier etages tellende pand een  
‘tweede leven’ als appartementencomplex ’t Bakenshof. Het gebouw werd  
grondig gerenoveerd en kreeg onder meer een nieuwe gevel, bekleed 
met Rockpanel Stones gevelpanelen. Het voormalige woonzorgcentrum werd 
van binnen helemaal gestript. 

Vanuit de bestaande constructie werden de nieuwe appartementen opgebouwd. De 
hoofdingang is  enkele meters verplaatst en de aanbouw met het restaurant en de 
dagverzorging zijn verdwenen. Het gebied voor de hoofdingang is opnieuw ingericht, 
waarbij onder meer de parkeerruimte werd uitgebreid. 

Blikvanger zijn de roestbruine Rockpanel panelen aan de gevel. “De platen moesten 
aan een bepaalde brandwerende klasse voldoen. De Rockpanel panelen zijn door 
hun samenstelling van geperst steenwol uit basalt al in hoge mate brandwerend.  
Om die reden hebben we de architect geadviseerd Rockpanel te gebruiken”, zegt  
werkvoorbereider Patrick Bours van aannemer Van Wijnen. 

Jarenlang een fris uiterlijk
Naast de brandveiligheid en het hiermee samenhangende prijstechnische aspect 
speelde ook het onderhoudsarme karakter van de panelen een belangrijke rol bij de 
keuze door Wonen Limburg. 
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Rockpanel Stones gevelbekleding: 
een licht en buigzaam alternatief 

Rockpanel Stones

- Makkelijk te verwerken 

- Efficiënt te plaatsen 

- Geen speciaal gereedschap nodig 

- Brandveilig

GEVEL
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De Rockpanel panelen zijn namelijk voorzien van een  
duurzame coating en behouden nog vele jaren hun  
oorspronkelijke, frisse uiterlijk.

Makkelijk te verwerken

In dit project zijn Rockpanel Stones platen met Mineral Rust  
design toegepast. Deze 8 mm dikke roestbruine panelen zijn 
in verschillende maatvoeringen geleverd om zo het zaag- 
afval tot een minimum te beperken. In totaal werd er 800 m²  
plaatmateriaal verwerkt, niet alleen in de gevel maar ook bij het 
trappenhuis en de onderkant van de luifel bij de hoofdingang. De 
werkvoorbereider van Van Wijnen is uitermate tevreden over het 
eindresultaat: “Het uiteindelijk resultaat is precies zoals de architect 
en de opdrachtgevers wensten.” Ook blikt hij met voldoening terug op 
de samenwerking met Rockpanel. “Een team van Rockpanel heeft laten 
zien hoe de platen gemonteerd moesten worden en uitgelegd hoe de 
platen op het regelwerk getackerd moesten worden. Dat ging prima.”

Een gevel bepaalt de esthetische uitstraling van uw gebouw. 
Elk type gevelbekleding is uniek qua stijl, kleurenspel en 
technische eigenschappen. VM Building Solutions helpt u 
graag verder bij de keuze van de beste oplossing voor uw 
(gevel) project. Neem gerust contact op met uw VM Building 
Solutions contactpersoon voor meer informatie over ons  
gevelassortiment. ■

Rockpanel Stones gevelbekleding: 
een licht en buigzaam alternatief 



Leadax
Het nieuwe lood – verovert de Belgische markt

Clips&Go 2D

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

Het product wordt op dezelfde manier als lood 
verwerkt 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, hier-
mee bespaar je tijd en materiaal. 

Mogelijke toepassingen:

- schoorsteen

- dakaansluiting

- kilgoot

- dakkapellen

- spouwmuur

Het familiale dakwerkersbedrijf DENEFFE 

FRANCIS & FILS (Libramont) werkt regelmatig 

met de producten van VM Building Solutions. 

Ze zijn heel overtuigd van CLIPS&GO 2D , het 

2-delig dakrandsysteem in aluminium. 

Met dit product kan het membraan direct 

worden verbonden met de dakrand. Zodra 

de dakrand waterdicht is afgewerkt met het 

basisprofiel, kan de sierlijst heel eenvoudig 

worden aangebracht. 

Gewoon even ‘clipsen’ en alles is waterdicht! 
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Renovatieproject
Alle lood van deze villa werd vervangen door Leadax 
(grijs).

Nieuwbouwproject
Voor de dakaansluiting werd spouwlood - zwarte 
Leadax gebruikt, ook voor de schoorsteen loketten.

Meer info kunt u vinden op
www.vmbuildingsolutions.be of www.leadax.nl
of bij uw VM Building Solutions
contactpersoon. ■

Het dak van dit medisch kantoor werd afgedicht met Clips&Go 2D en het resultaat mag er zijn.
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FRANKOSIL 1K Plus -> starterset !
Frankosil 1K Plus, 1-component vloeibare afdichting kan op alle ondergronden 
aangebracht worden. 
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Het dak van dit medisch kantoor werd afgedicht met Clips&Go 2D en het resultaat mag er zijn.

Een waterdichte afwerking voor 25 jaar, en nu verkrijgbaar in 2 verschillende startersets!

voor aansluiting op

• EPDM • Bitumen • PVC
• 2,5 kg Frankosil 1K Plus
• Fleece polyester Frankolon 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

1PAKKET

PAKKET voor aansluiting op

• Zink • Inox • Glas • Hard PVC
• 2,5 kg Frankosil 1K Plus
• Fleece polyester Frankolon 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

2

De ovengelakte aluminiumafwerking is ook 
uitgerust met een rotvrije PVC-foamtape, 
die voor een optimale spanning van het 
afdichtingsmembraan van het dak zorgt. 

CLIPS&GO 2D is perfect geschikt voor EPDM-
dakbedekkingsmembranen. Er bestaat geen 
risico op lekkages, breuk of beschadiging van 
de ondergrond of muur! Bovendien is het pro-
duct verkrijgbaar in verschillende kleuren, zo-
dat u het helemaal kunt afstemmen op de ge-
vel van het gebouw. Met CLIPS&GO 2D bent 
u in recordtijd klaar! Exclusief verkocht door 
VM Building Solutions! ■



De 5 voordelen van een werfopstart:

- Overlopen van de handelingen die werden geleerd tijdens 
opleiding niv II, het praktische gedeelte.

- Afdichtingsmateriaal installeren in het echt.

- Al werkend leren: twee vliegen in één klap.

- Meer zelfvertrouwen in de eigen vaardigheden met 
betrekking tot afdichtingen.

- Advies op maat voor alle details of twijfels.

Interesse in een opleiding in EPDM of zink?
Bezoek onze website www.epdmopleidingen.be of www.vmzinc.be

u kan ook steeds terecht bij uw contactpersoon!

Service: werfopstart! 

Wat is een werfopstart en waarvoor dient ze?
Oké, om te beginnen: u weet waarschijnlijk al wel dat 
VM Building Solutions regelmatig EPDM-opleidingen 
organiseert voor zowel beginnende als ervaren 
dakwerkers, handelaars en architecten. Na fase I van de 
opleiding, waarbij de producten worden voorgesteld, en 
fase II, waarbij u enkele praktische modeloefeningen doet, 
kunt u ons vragen om uw project te begeleiden. Op deze 
manier kunnen wij controleren of u op een correcte manier 
de EPDM plaatst en de naden afdicht. En dat geldt voor 
eender welk type EPDM in ons assortiment.

Is een werfopstart verplicht? 

Nee, absoluut niet! Wij zullen dit nooit verplichten. 
Klanten die de twee eerste opleidingsfases volgen, 
beschikken sowieso over de nodige basisvaardigheden om 
hun project alleen af te werken. De service is niet verplicht, 
maar als het om uw eerste project gaat waarbij u met 
EPDM werkt, wordt ze wel aanbevolen, vooral met het oog 
op het eindresultaat. 

Hoezo? Leveren dakwerkers die een werf-
opstart aanvragen dan later ook beter werk?
Zeker weten! Het verschil is dag en nacht – en dat is 
normaal. De realiteit is altijd anders dan modeloefenin-
gen, en dan hebben we het nog niet gehad over het weer! 
Zodra we ter plaatse zijn, overlopen we alle handelingen 
en technieken die u tijdens de eerste twee opleidingsfases 
hebt geleerd. We begeleiden u tijdens uw project, zodat u 
uw binnen- en buitenhoeken, waterafvoeren of ventilatie-
systemen allemaal correct kunt installeren. Het is essentieel 
dat u al vanaf het begin juist handelt.

En de dakwerkers vinden het een goede 
service? 
Jazeker! Voor een beginnende dakwerker is het van enorm 
belang om een geslaagd eerste project te hebben dat 
wettelijk in orde is. Ik merk het vaak! Ze zijn zekerder van 
hun eigen vaardigheden en weten dat hun werk uiteindelijk 
zal worden goedgekeurd door de architect, de opzichter, 
de autoriteiten en zelfs door ons. ■
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EN Wij bieden veel services ‘op maat’ aan, voor u en uw klanten. Maar kent u ze 
allemaal? Dromen uw klanten van een persoonlijke EPDM-opleiding te krijgen 
en tegelijkertijd geld te verdienen? Vertel hen over onze werf opstart service. 
Omdat ‘leren’ tijdens het werk tijd bespaart en de gemoedsrust verhoogt. 
Onze EPDM-expert legt u uit wat deze service inhoudt. En het minste wat 
we kunnen zeggen is dat zijn natuurlijke enthousiasme en professionaliteit 
aanstekelijk zijn....

Onze EPDM-expert
legt uit wat deze 
service inhoudt.


