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JUNI/JULI ACTIE
van	01/06	t.e.m.	31/07

FRANKOSIL® 1K Starterspakket 
Ideaal	voor	het	snel	en	gemakkelijk

afdichten	van	details.	

Per aankoop van 10 pakketten
+  1 pakket GRATIS*

PRIJSWIJZIGINGEN

Aluminium tapes:	vanaf	01/07/2018	+	7%

Marcovis:	vanaf	01/06/2018	+	3%	

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

Vanaf	5	rollen
-5	%	extra	korting

RESIRoof 210 IN DE KIJKER

10 + 1 
GRATIS

10 + 1 
GRATISGRATIS

GRATIS

*10	pakketten	van	dezelfde	soort.	
Enkel	op	grijze	variant.

voor aansluiting op

• EPDM • Bitumen • PVC

1PAKKET

voor aansluiting op

• Zink • Inox • Glas • Hard PVC

2PAKKET

FRANKOSIL® 1K	is	ook	verkrijgbaar	in	een	

zwarte	variant	voor	een	esthetisch

mooie	afwerking	op	het	dak.

Voordelen: 

•	 Oplosmiddel-	en	weekmakervrij

•	 Zuinig	in	verbruik	en	lange	levensduur

	is	ook	verkrijgbaar	in	een	

•	 Zuinig	in	verbruik	en	lange	levensduur

Kennis doet verkopen! 

Vraag	uw	VM	Building	Solutions	contactpersoon	meer	informatie	over

onze	opleidingen	voor	uw	baliemedewerkers	of	bezoek	onze	website	

www.epdmopleidingen.be
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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!

Bzine in een nieuw kleedje

I.R.S-Btech wordt VM Building Solutions

Vanaf	april	2018,	zal	ons	assortiment	EPDM,	dak	&	gevel	in	België	

in	de	markt	gezet	worden	onder	de	merknaam	van	VM Building 

Solutions.	Dit	betekent	concreet	dat	het	logo	van	I.R.S-Btech	zal	

worden	vervangen	door	het	logo	van	VM	Building	Solutions.

I.R.S-Btech	 maakt	 reeds	 enkele	 jaren	 deel	 uit	 van	 Fedrus	

International,	een	Belgische	onafhankelijke	groep.	Na	de	overname	

van	VMZINC	eind	2017	door	Fedrus	International,	hebben	we	

beslist	om	de	distributie	van	zowel	ons	EPDM-assortiment	als	ons	

zink-assortiment	en	alle	aanverwante	producten	te	verdelen	onder	

de	merknaam	VM	Building	Solutions.

Om	 onze	 communicatie	 en	 logistiek	 te	 uniformiseren	 en	

optimaliseren	 willen	 we	 nu	 dus	 onder	 één	 zelfde	 naam	

communiceren:	VM Building Solutions.

Op	alle	documenten	en	briefwisseling	zal	het	I.R.S-Btech-logo	

vervangen	worden	door	het	VM	Building	Solutions-logo.	Ook	de	

verpakkingen	van	onze	producten	zullen	veranderen,	samen	met	de	

technische	documenten	zoals	technische	fiches,	veiligheidsfiches,	ed.	

De	naam	I.R.S.-Btech	blijft	echter	wel	bestaan	als	 juridische	

bedrijfsnaam.	Deze	naamswijziging	heeft	trouwens	verder	geen	

impact	op	onze	merkenstrategie	en	marktaanpak.

Voor bestellingen, afhalingen	en	leveringen	of	vragen	over	

onze	producten	kan	u	nog	steeds	terecht	in	onze	vestigingen	

in	Deinze	en	in	Puurs,	bij	uw vertrouwde contactpersoon.

U	kan	bestellen	via	sales@irs-btech.be,	uw	bestellingen	

worden	dan	geleverd	volgens	de	normale	condities.	Voor	

meer	informatie	of	bestellingen	contacteer	ons	via	telefoon	

09	321	99	21	of	03	500	40	30.

U	kan	ons	dagelijks	bereiken	tijdens	de	kantooruren.

Wij	kijken	alvast	uit	naar	een	blijvende,	succesvolle	samenwerking.

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.

VM	Building	Solutions	vestiging Puurs:
zal	gesloten zijn	van	16 tot 27 juli 2018.

VM	Building	Solutions	vestiging	Deinze:	
uw	EPDM-bestellingen	worden	door	een beperkte bezetting

tijdens	deze	verlofperiode	verder	verwerkt.

Wij	wensen	iedereen	een	prettige	vakantie	toe.		
We	zijn	opnieuw	open	vanaf	maandag 30 juli 2018.

I.R.S-Btech wordt
VM Building Solutions

Jij 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

FRANKOSIL® 1K en CENTYLON® 

Projectdetails
Dakwerker:  Dak-en Restauratiewerken Stockman (Kortrijk)

Aannemer:  Aannemingen E. Schaubroeck (Tielt)

Architect:  Bart Vandekerckhove (Kortrijk)

Bouwheer:  M. Sagaert, R. Rademan en B. Rademan 

Product:   FRANKOSIL® 1K vloeibare waterdichting 

Type gebouw:  Handelsruimte + 4 wooneenheden 

Plaats van de werf:  Kortrijk 

FRANKOSIL® 1K en CENTYLON® zijn twee zeer kwaliteitsvolle vloeibare polyurethaan water-

dichtingen die perfect zijn voor het afdichten van uw dak, terras, kelder of vloer en details zoals 

goten, afvoeren en verluchtingen. Zowel FRANKOSIL® 1K als CENTYLON® zijn zeer ecologisch 

zonder weekmakers en verkrijgbaar in handige, kleine verpakkingen. 

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

FRANKOSIL® 1K

FRANKOSIL® 1K	is	een 1-component	vloeibare	polyurethaan	kunststof	die	zich,	dankzij	de	polyester-

vliesbewapening,	aan	elke	ondergrond	aanpast	en	uithardt	tot	een	volledig	aan	de	ondergrond	

verkleefde	naadloze	afdichting.

voor aansluiting op

Voordelen: 

•	 Kleine	en	hersluitbare verpakking:	rechtstreeks	verwerkbaar,	mengen	overbodig	

•	 Plaatsbaar vanaf -5° C	

•	 Regenvast	na	1	uur

•	 Lange levensduur	dankzij	uv-resistentie	en	weersbestendigheid

•	 Ecologisch	:	100	%	solventvrij,	zonder	weekmakers

•	 Geen primer nodig	op	minerale	ondergronden

•	 Scheurt	niet	en	permanent	elastisch

FRANKOSIL® 1K als hechting tussen Amerikaanse EPDM en Tridex-slabben in een gemetste muur.
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PRODUCT IN DE KIJKER

Projectdetails
In opdracht van : EOS (Energiehuis Oostende) 

Aannemer: NV Bouwwerken De Raedt Ivan (Zele)

Dakwerker: BCMB bvba (Zele)

Product: CENTYLON® vloeibare waterdichting 

Type gebouw: Stadhuis 

Plaats van de werf: Oostende 

Grootte van de werf: 3794 m2

Opleveringsdatum: Januari 2018 

CENTYLON®

CENTYLON®	 is	 een	 2-component	 vloeibare	 polyurethaan	

waterdichting	 die	 compatibel	 is	 met	 verschillende	 onder-

gronden	en	deklagen	(ook	op	glas	en	roestvrij	staal)	en	met

verschillende	types	dakmembranen,	zowel	met	kunststof-	als

bitumenbanen.

Voordelen: 
•	 Kleine verpakking:	geen	verlies	en	geen	mengtoestel	nodig

•	 Primeren en afdichten:	eenvoudig	en	snel

•	 Solide verbinding	dankzij	het	homogene	materiaal

• Lange levensduur:	(minstens	25	jaar)	dankzij	uv-resistentie,	
goede	weersbestendigheid

•	 Ecologisch:	solventvrij,	zonder	weekmakers

•	 Geurloos

Nu voor luchtdichte
aansluiting op elke
dakbedekking

SITA TAPGATEN

De naam Sita staat al decennia lang 
synoniem voor deskundigheid op het 
gebied van afwateringstechniek voor 
platte daken. 

In elk product is de ervaring
gebundeld uit de productie van 
miljoenen dakkolken en 
noodafvoeren.

Voor meer informatie neemt u contact
op met uw VM Builing Solutions contactpersoon.

Sita COMPACTSita COMPACT
NIEUW
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NIEUWS

Aangepast assortiment:

•	 Superglass dual black:  

voor	nok	–en	noordboom	afwerking	bij	

Cambridge	Express	(52)	dual	black.

•	 Armourglass PLUS in 4 kleuren:

 (zwart 01 – amazon groen 03 – bruin 07 – steenrood 10).

	 Betere	kwaliteitsshingle	voor	de	professionele	

handel,	kan	voor	zowel	tuinhuisjes	als	voor		

residentiële	daken	gebruikt	worden.	

•	 Cambridge Xpress dual black:	

	 hoogwaardig	gelamineerde	shingle	met	3D	

effect.

Nieuwe kwaliteit!

VM	Building	Solutions	houdt	u	graag	op	de	

hoogte.	Bzine	brengt	 in	 elke	editie	nieuwe	

acties,	 inspirerende	 projectbesprekingen,	

nieuwe	producten	en	interessante	nieuwsitems.	

Zo	bent	u	altijd	mee	met	alles	wat	reilt	en	zeilt	in	

de	wereld	van	dak	en	gevel.	

Uiteraard	vinden	wij	het	ook	belangrijk	om	uw	

privacy	te	blijven	respecteren	door	de	nieuwe 

GDPR regelgeving	te	volgen.	

Dit	betekent	dat wij uw toestemming nodig 

hebben om verder in 

contact te blijven.

Wij houden graag contact! 
Jij toch ook?

Dit kan heel eenvoudig,	
door	via	onderstaande link	

te	bevestigen	dat	u	Bzine	wil	
blijven	ontvangen.

www.gdpr.irs-btech.be

Rockpanel Uni

Zo eenvoudig kan mooi zijn

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. Ze zijn zo 
stevig als steen, maar zo makkelijk 
te bewerken als hout. Met een lange 
levensduur past Rockpanel Uni 
tijdloos bij elk budget.

■ Eenvoudig overschilderbaar
■ Dampdoorlatend
■ Ongevoelig voor vocht
■ Bewerken met standaard gereedschap
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ONS ASSORTIMENT

Clips&Go 2-delig dakrandsysteem type 2D70®

Met de afrolstand kunt u de EPDM-rollen makkelijk hanteren en
op maat afsnijden

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

Aquafon Combifilter

Voordelen:
•	 Fijnstoffilter	+	koolstoffilter	+	harsfilter

Doel:
•	 Ontkleuren	van	regenwater	
•	 Filteren	regenwater	voor	hergebruik	in	bad	en	douche,	toilet,	wasmachine

Debiet: 
•	 11,7	l/min	of	18,3	l/min

MODEL 2MODEL 2MODEL 1MODEL 1

5 assen of kogellagers:
kleur:		zwart,	lengte:	2,45	m
hoogte:	1,96	m,	breedte:	1,00	m
gewicht:	±	120	kg

NIEUW

4 assen of kogellagers:
kleur:		zwart,	lengte:	1,70m
hoogte:	1,56m,	breedte:	1,50m
gewicht:	±	120kg

Interesse?	Neem	contact	op	met	uw	VM	Building	Solutions	vertegenwoordiger.
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EUROPEAN MANUFACTURER OF 
FASTENERS • FAÇADE SYSTEMS • SECURITY SYSTEMS

Ondergrond
(holle) betonblokken, 
holle snelbouwsteen, 
baksteen, beton, 
kalkzandsteen,... 

Isolatie
dikte 80 tem 280 mm

Houten regelwerk 
er is geen dubbel regelwerk 
nodig 

Marcovis Eisys
horizontale en schuine 
geplaatste schroeven tbv de 
stabiliteit 

Gevelbekleding 
vezelcement, HPL, geperste 
minerale wol, keramische 
tegels, zink,...

De Marcovis Eisys is een stelschroef,  voor het uitregelen van 
een houten keperwerk in een geventileerde gevel, speciaal 
ontwikkeld voor het beperken van de thermische verliezen.
De vrij roterende kop van de schroef verzekerd een éénvoudige 
montage. De kepers kunnen nadien bekleed worden met 
verschillende soorten gevelpanelen. 

Marcovis Eisys stelschroef


