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Voorwoord 
Beste lezer, 

Bzine blaast 11 kaarsjes uit… en dat vieren we met een 
nieuwe look & feel!

11 jaar, en het minste wat we kunnen zeggen is dat ons bedrijf fors is gegroeid 
sinds de eerste editie van dit magazine. 

Van IRS-Btech naar VM Building Solutions hebben we veel veranderingen 
gezien. Wij zijn vandaag de dag een heel belangrijke leverancier en partner 
in de bouwsector. Dit danken we aan de unieke eigenschappen van onze 
EPDM-waterdichtingssystemen, de kwaliteit en esthetiek van ons zinkassorti-
ment en de vele troeven van onze andere dak- en gevelproducten. Ons succes 
toont aan dat onze producten en diensten aan uw verwachtingen voldoen. 
En daar zijn we blij om.

EPDM en Zink: één team 

Recent hebben we intern en extern onze intentie aangekondigd om de 
diverse teams binnen VM Building Solutions (ex-IRS-Btech en ex-VMZINC) in 
de toekomst tot één organisatie om te vormen, mét behoud van alle aanwezige 
kennis en specialisatie. Daarmee willen we op de eerste plaats ons 
serviceniveau naar onze vele klanten en onze slagkracht in de markt nog verder 
versterken. We houden u zeker verder op de hoogte en voorlopig wijzigt er 
voor u ook niets aan de communicatielijnen, contactpersonen, enz.

Op weg naar 2021 

De uitzonderlijke duurzaamheid van onze EPDM-afdichtingsproducten zet ons 
alvast goed op weg naar de verplichte “BEN”normen in 2021. Met meer dan 
50 jaar levensduur, regenwaterrecuperatie, de mogelijkheid om zonnepanelen 
of groendaken bovenop te plaatsen en de vele andere troeven is EPDM zeker 
een product van de toekomst waarop u kunt vertrouwen. Samen met u zullen 
we zoeken naar duurzame oplossingen voor al uw projecten. 

In deze Bzine kan u alvast heel wat inspiratie vinden.

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 het 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

Sure-Seal EPDM Pre-tape 
op plat dak magazijn

Spriet Aardappelen 

Een voorbeeld van elegantie
en moderniteit in Hasselt

Bank J.Van Breda & Co

Frankosil 1K PLUS
EPDM kit 

& Prefab hoeken Nieuwe website

4.000 m2 Cembrit Patina-platen 

voor nieuwe school 
in Sint-Lambrechts-Woluwe
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Bouwheer
Spriet Aardappelen
Merelbeke

Dakwerker 
Gent-Asfalt NV
Evergem

Aannemer
Vandewalle Industrial Building Contractor 
Aalter

Type product 
Sure-Seal EPDM Pre-tape – 1,5 mm

Type gebouw
Magazijn + kantoor 

Grootte van de werf
5.500 m2

Isolatie
PIR, 12 cm

Aardappelverpakkingsbedrijf Spriet in Merelbeke is een 
familiebedrijf uit de tweede generatie. Met een uitgebreid 
aanbod aan aardappelvariëteiten en diverse verpakkingen 
streven ze dag in dag uit naar de beste kwaliteit. Dat doen 
wij met de EPDM-rubbermembranen van VM Building  
Solutions ook. Op het platte dak van hun nieuwe magazijn 
ligt Sure-Seal EPDM met Pre-tape.

Een kunstig staaltje dakafdichting

Met Sure-Seal EPDM Pre-tape hebt u 100 % garantie op duurzame waterdicht-
heid. Het 5.500 m2 grote platte dak van dit nieuwe magazijn en kantoor bestaat 
uit drie dakvlakken. De structuur van het dak is vierledig. Ten eerste bestaat de 
ondergrond uit geprofileerde staalplaat. Daarop bracht dakwerker Gent-Asfalt een  
dampscherm aan. Hierop werd dan de PIR-isolatie 12 cm mechanisch bevestigd alsook 
de Russ-strip, een versterkte EPDM-membraanstrook, die voor de kimfixatie zorgt. Ten 
slotte werd het Sure-Seal 1,5 mm EPDM-membraan Pre-tape volledig verkleefd met de 
Sprayfix spuitcontactlijm en maakt het deze dakdichting compleet. De Pre-tape zorgde 
voor het efficiënt verdichten van de overlappen.

De beste kwaliteit met Sure-Seal-EPDM Pre-tape.

Spriet Aardappelen koos bewust voor Carlisle Sure-Seal-EPDM Pre-tape om-
wille van zijn lange levensduur en het feit dat hier later zonnepanelen 
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zullen worden op geplaatst. Ook de andere voordelen van  
Sure-Seal EPDM Pre-tape vond de dakwerker bijzonder interessant.  

Ten eerste is Sure-Seal EPDM met  Pre-tape verkrijgbaar in grote en  
brede rollen. De Pre-tape zorgt voor kwalitatieve naadverbindingen,  
kortere plaatsingstijden en snellere resultaten. Tot wel 70% 
sneller! Bovendien is deze EPDM-rubber milieuvriendelijk, recycleerbaar, 
sterk uv-en ozonbestendig en wordt hij geplaatst zonder vlam op het 
dak. De verwachte levensduur van 50 jaar sluit dit rijtje mooi af.  
Schrijf je in voor een EPDM opleiding: www.epdmopleidingen.be ■

De Pre-tape zorgt voor kwalitatieve 
naadverbindingen, kortere plaatsingstijden en 

snellere resultaten. Tot wel 70% sneller!

Tip: Denk aan de Russ Strip!

De PS Russ-strip is een gewapende EPDM-strook die, vooraleer het 
Sure-Seal EPDM-membraan wordt geplaatst, om de 25 cm mecha-
nisch op de draagvloer wordt bevestigd ter hoogte van elke overgang 
van horizontaal naar verticaal vlak (kimfixatie). De EPDM-rubber 
wordt verbonden aan de PS Russ-strip door de beschermfolie te ver-
wijderen en de rubber voor te behandelen met HP250 primer. Vervol-
gens moet de verbinding eerst in de dwarsrichting en daarna in de 
lengte- richting aangerold worden.

Dikte: 1,50 mm
Breedte: 15 cm
Lengte: 30,5 m



Bouwheer
Bank J.Van Breda & Co

Architect
Wouter Plessers & Jeroen Sterckx
van maks.architectuur.

VMZINC at WORK-installateur
Algemene Dakwerken Vallé

Techniek
Gevelpaneel VMZINC® - verticaal

Type gebouw
Bankkantoor

Oppervlakte gevelbekleding
425 m2

Oppervlakteaspect
QUARTZ-ZINC®

De Bank J.Van Breda in Hasselt, zichtbaar vanaf de ring, 
heeft nu een nieuw, hedendaags en stijlvol kantoor- 
gebouw. QUARTZ-ZINC® van VMZINC® beantwoordde  
precies aan de behoeften van dit specifieke project.  
De architect Wouter Plessers en Johan Vallé, VMZINC at 
WORK-installateur, wisten de voordelen van dit natuur-
lijk zinkproduct optimaal te benutten.

QUARTZ-ZINC® en glas om elegantie te creëren

De voorgevel van de bank bestaat uit glas en zorgt voor een mooie interactie met 
de omgeving. Het QUARTZ-ZINC® op de gevel geeft een zekere visuele elegantie die 
noodzakelijk was. Door de verticale gevelbekleding in zink af te wisselen met glas 
aan de zijgevels ontstond er een speels effect. Dit verminderde de strenge indruk van 
de gekozen kubusvorm. QUARTZ-ZINC® is een interessant product door zijn kleur en 
textuur. Dit wordt bevestigd door de architect: “…En dat blijft ook zo in de tijd: het 
zink zal verder patineren. Hier is het zink geprepatineerd om van een tamelijk egale 
patine te vertrekken. Het zal met de tijd alleen maar mooier worden”.

Succesvolle dak- en gevelverbindingen

De aansluiting van het platte dak op de gevel was een echte uitdaging. Dit deel 
van het project vereiste bijzondere aandacht. Het doel was om de beste manier te 
vinden om de esthetiek van het gebouw te respecteren en alle lichteffecten ervan 
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te behouden. Het gebruik van de opstaande rand van staande naad 
voegen zou het voordeel hebben gehad dat het een spectaculairder  
schaduwspel had opgeleverd, maar waarschijnlijk te veel voor het 
gebruik van het gebouw. Het ideale zinkalternatief werd gevonden  
“… We hebben uiteindelijk voor verticale Gevelpanelen VMZINC  
gekozen. De naar binnen gerichte voegen trekken de gevel vlak en 
geven een rustiger beeld. Zeker met scherend zonlicht zouden de 
staande naden een te druk schaduweffect hebben veroorzaakt…  
Je moet zoeken naar een goed evenwicht”.

Dit bekledingssysteem maakt gebruik van geprofileerde panelen, die 
met een doorlopende belijning gemonteerd werden. Het biedt een 
mooie reeks lijnen aan en hun duurzaamheid past perfect in het  
concept van het gebouw. Gevelpanelen VMZINC kunnen worden  
geïnstalleerd op een houten of metalen structuur. Johan Vallé en zijn 
vakmannen worden regelmatig bijgeschoold door VMZINC®: “Het 
ontbreekt ons dus zeker niet aan vakmanschap, ook niet voor moeilijke  
opdrachten”… De producten van VMZINC® waren heel belangrijk om dit  
project te realiseren, zowel op technisch als esthetisch vlak.  
Gerealiseerd door echte professionals, opgeleid door VMZINC®! ■

De Bank Van Breda in Hasselt
een voorbeeld van elegantie en moderniteit

QUARTZ-ZINC® is een interessant product  
door zijn kleur en textuur.



De 150 leerlingen van ‘La Charmille’ (Sint-Lambrechts- 
Woluwe) worden volgend schooljaar verwelkomd door een 
spiksplinternieuwe passiefschool, die nu al helemaal vol-
doet aan de BEN-norm (Bijna EnergieNeutraal) van 2021 
om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Het 
schoolgebouw krijgt een fraaie make-over met een stijlvol-
le, weerbestendige gevel dankzij de 4.000 m² aan Cembrit 
Patina-platen, geplaatst door Karma Construct.

Een klassieker met een verrassend effect

“Wat een prachtig plaatje!”, verkondigt bouwbedrijf Karma Construct wanneer ze de Cembrit 
Patina-gevelplaten voor het eerst te zien kregen. Deze in de massa gekleurde vezelcement- 
platen hebben een geschuurd mat oppervlak en zijn verkrijgbaar in 11 standaardkleuren. 
Naarmate de jaren verstrijken, krijgt het vezelcement een patina-uitstraling, die bijzonder  
geliefd is door zowel gebouweigenaars als architecten. Voor dit project viel de keuze 
op Quartz en Anthracite, twee kleuren die jarenlang perfect met elkaar zullen blijven  
harmoniseren. De kleurrijke inkomdeuren, in het oranje, mandarijn en kaki, onderschei-
den zich van de rest van het gebouw en geven de leerlingen een stevige energieboost. Zo  
kunnen ze er heel de dag tegenaan, zowel in de les als op de speelplaats.  Het team van Karma  
Construct heeft zijn werk uitgevoerd op een Unilin-/PIR-installatie van 28 cm dik en was meer dan 
tevreden over het gebruiksgemak van de Cembrit Patina-gevelplaten. Het topdesign van de  
Cembrit-producten helpt bovendien de montagekosten te drukken, omdat de  
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4.000 m2 Cembrit Patina-platen  
voor nieuwe school in Sint-Lambrechts-Woluwe

Opzichter
Karma Construct
Kasteelbrakel

Architecten
B612 Associates

Aannemer / dakwerkersbedrijf
Karma Construct

Techniek
Cembrit Patina (vezelcementplaten)

Type gebouw
Lagere school

Oppervlakte bouwwerf
4.000 m2

Datum van oplevering 
Juni 2019

Voordelen van product 
Robuust, lange levensduur en fraai uiterlijk

GEVEL

©B612 Associates - Massimiliano Salzotto

©B612 Associates - Massimiliano Salzotto
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dakwerkers ook gewoon veel minder tijd verliezen tijdens deze stap – een niet 
onbelangrijk voordeel voor elke aannemer die kan tellen.  Karma Construct 
was ook te spreken over de kwaliteit van het vezelcement van de Cembrit-
platen: “Het gaf ons de kans om alles mooi tot in de puntjes af te werken 
zonder aan de isolatie te komen, zelfs toen we de ramen terug moesten plaat-
sen”. Helemaal begrijpelijk, wat ons betreft, zeker omdat er zoveel verschillende 
afmetingen tijdens dit project aan te pas zijn gekomen. Het is dus 
overduidelijk dat deze passiefschool helemaal klaargestoomd is om haar 
BEN-certificaat te behalen. 

Natuurlijk materiaal en extreme weerstand
Ook belangrijk: de Cembrit Patina-gevelplaten bestaan uit natuur-
lijk materiaal. Ze zijn samengesteld uit cement, minerale vulstoffen en 
water, waaraan niet-schadelijke organische vezels worden toege-
voegd. Deze elementen worden vervolgens allemaal samengeperst en 
vormen zo uiteindelijk platen die niet kunnen worden vervormd, die perfect 
bestand zijn tegen slijtage en schimmel en die slechts een 
minimum aan onderhoud nodig hebben. De gevel van deze school kan 
weer en wind nu perfect de baas: vorst, hagel, warmte of zware regenval – 
ook een verdwaalde ballon maakt geen schijn van kans tegen de resistente 
Cembrit-panelen. Om de platen nog sterker te maken, werden ze bevestigd 
met schroeven van 40 cm lang, wat betekent dat alle elementen van de 
gevelafdekking direct verankerd zijn in de primaire betonstructuur. Op deze 
manier worden koudebruggen en potentieel energieverlies vermeden, wat 
anders een onmiddellijke afkeuring zou betekenen voor het BEN-statuut. 
Vragen? Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon. ■

4.000 m2 Cembrit Patina-platen 
voor nieuwe school in Sint-Lambrechts-Woluwe

“Naarmate de jaren verstrijken, 
krijgt het vezelcement een 

patina-uitstraling, die 
bijzonder geliefd is door zowel 

gebouweigenaars als architecten. “

©B612 Associates - Massimiliano Salzotto

©B612 Associates - Massimiliano Salzotto



Frankosil 1K PLUS
FRANKOSIL 1K wordt FRANKOSIL 1K PLUS

EPDM kit 310 & 600 ml

Prefab-hoek EPDM

Met een Europese Technische Goedkeuring 
categorie W3 in de hand, garandeert
Frankosil 1 K PLUS nu 25 jaar waterdicht-
heid! Daarmee evenaart het Frankosil 1K 
systeem de Centylon 2 component vloeibare 
waterdichting op het gebied van duurzaamheid.

Om dit extra in de verf te zetten zal de naam 
van Frankosil 1K veranderen naar Frankosil 1K 
PLUS. De samenstelling en eigenschappen van 
het product zijn ongewijzigd. U kan Frankosil 
1K PLUS dus op dezelfde manier blijven toe-
passen als de vertrouwde Frankosil 1K. ■

EPDM kit is een vloeibaar rubber dat gebruikt wordt op alle risicopunten, zoals 
hoeken, T-naden, dakranden, muurafwerkingen en hemelwaterafvoeren. 
Alle detailafwerkingen moeten volledig afgekit worden met EPDM kit voor een 
waterdicht resultaat.

Vanaf 1/03 zal de EPDM-kit (310 en 600 ml) enkel nog beschikbaar zijn per
doos (= 12 stuks). ■

Voor de toepassing in de spouw biedt 
VM Building Solutions één type prefab-hoek 
voor de verschillende assortimenten: EU / US /
Resistit E SK: binnenhoek EPDM (1,2 mm – 
100 x 100 x 100 mm) en buitenhoek EPDM 
(1,2 mm – 100 x 100 x 100 mm).

De Resistit E SK binnenhoek 90° en de Resistit 
E SK buitenhoek 90° zijn uit assortiment. 

In het assortiment Resistit E SK blijft wel de 
binnen- en buitenhoek diameter 190 bestaan, 
voor de afwerking in goten. ■
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DAK & GEVEL
TOITURE & FAÇADE
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Een nieuwe lay-out 
en een nieuwe website…
Na 11 jaar werd het tijd om 
Bzine in een nieuw jasje te 
steken. En daar stopte het 
niet. Sinds enkele maanden 
heeft VM Building Solutions 
een gloednieuwe website. 

Alle informatie online
De homepagina geeft u onmiddellijk een duide-
lijk overzicht van de services en mogelijkheden 
die we aanbieden. De nieuwe look & feel 
moet het zoekgedrag vereenvoudigen. Of het 
nu gaat om producten, opleidingen, services, 
downloads,… Deze info moet snel gevonden 
kunnen worden en daar zijn we in geslaagd. 

Gestructureerde informatie voor 
handelaars 

Via de knop ‘handelaar’ kunnen jullie al de 
informatie terugvinden die belangrijk kan zijn 
voor jullie:

• De online catalogus, die steeds up-to-
date gehouden wordt en die makkelijk is 
onderverdeeld per assortiment. 

• De invulfiche voor gratis opleidingen 
op maat 

• DOP certificaten

• De vorige edities van Bzine. 
U kan er informatie of werfbesprekingen 
herbekijken. 

Nieuwe website, nieuwe
opportuniteiten 

Deze nieuwe website geeft u de kans om 
nieuwe productassortimenten te ontdek-
ken. Producten die misschien ook een 
plaatsje verdienen in uw verdeelpunt. 
Neem eens een kijkje op ‘producten’ en 
maak daar de keuze (EPDM, zink, dak 
en gevel, bouwspecialiteiten of isolatie). 
Blijf op de hoogte van al onze produc-
ten en diensten dankzij onze nieuwe 
website www.vmbuildingsolutions.be! 
Hebt u nog vragen? Aarzel niet om contact op 
te nemen met uw vertrouwde contactpersoon 
bij VM Building Solutions. ■
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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!

Interesse in een opleiding in EPDM of zink?

VM Building Solutions 
ondersteunt u met GRATIS 
EPDM opleidingen OP MAAT!

Voor uw medewerkers…
Wilt u de omzet van uw EPDM-assortiment verbeteren? Uw 
reputatie bij uw klanten versterken of een breder publiek 
bereiken? Hebben uw medewerkers nood aan meer tech-
nische kennis? Wacht dan niet langer! Maak kennis met de 
GRATIS EPDM opleidingen voor handelaren… en word een 
echte professional!

Tijdens deze op maat gemaakte EPDM-ontdekkingsessie 
maakt u kennis met de vele mogelijkheden van onze EPDM 
producten. Na een theoretisch gedeelte gaan we verder 
met de praktische demonstratie op onze maquettes. Onze 
instructeurs gaan in op al uw specifieke vragen. Deze 
sessie is toegankelijk voor al uw medewerkers! Of het nu 
magazijniers, receptionisten of winkelmedewerkers zijn, 
iedereen zal met meer kennis van zaken uw klanten te 
woord kunnen staan.

Of voor uw klanten…
De kwaliteit van de plaatsing is cruciaal voor de levensduur 
van het dak. Daarom bieden wij extra ondersteuning en 
opleidingen voor dakdekkers aan. 

In verschillende opleidingscentra worden plaatsingscursus-
sen gegeven, waarbij men na afloop een attest ontvangt.

U gaat binnenkort een zinkproject realiseren?
U wil graag een grondige basiskennis om dit tot een 
goed einde te brengen? Het technisch VMZINC-team 
leidt u graag op in het plaatsen van zinken dak- en gevel-
bekleding. U krijgt de nodige tips om nog sneller en beter 
zink te plaatsen en via de opleidingen op maat kunnen wij 
de inhoud van de opleidingen afstemmen op uw project. 
U ontdekt in theorie en in praktijk hoe zinken dak- en 
gevelbekleding kan uitgevoerd worden. U krijgt tips over 
het afwerken van de zijranden van gevels en leert wanneer 
u best stukken op maat maakt of gebruik maakt van de 
beschikbare standaardafwerkingen.

De opleidingscentra van VM Building Solutions zijn erkend 
door Constructiv. Meer informatie op www.constructiv.be 
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