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PRIJSWIJZIGINGEN

Derbigum: +2 - +5% vanaf 1/10/2018

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

OKTOBER ACTIE NOVEMBER ACTIE
van 01/10 t.e.m. 31/10 van 01/11 t.e.m. 30/11

Zelfklevend dampscherm 

Bij aankoop van 10 rollen ALUTRIX 
+  1 rol GRATIS

Contactspray - 750 ml  

Bij aankoop van 11 spuitbussen
+ 1 spuitbus GRATIS

Bij aankoop van 10 stuks:
een lijmpistool + 
verlengstuk +
lijmslang GRATIS

FG 35 - 14,40 kg

Bij aankoop per
rol: - 5%

RESIVap

10 + 1 
GRATIS

Bij aankoop van 5 stuks
Sita Trendy of
Sita Compact - 10%

Sita

Bij aankoop vanaf
5 rollen -10%

Resivible:

Bij aankoop per 20 stuks -10 %

(= 2 verpakkingen van 10 stuks)

Alu dakranden:

Vraag ernaar bij uw
VM Building Solutions
contactpersoon.

EPDM tools

11 + 1 
GRATIS

Bij aankoop per

RESIVap

verlengstuk +
lijmslang GRATIS

GRATIS
LIJMPISTOOL + 

VERLENGSTUK + 
LIJMSLANG

Bij aankoop vanaf

Bij aankoop per 20 stuks -10 %

(= 2 verpakkingen van 10 stuks)

01MAT10100
Ergonomische aandrukrol 4 cm

Rouleau ergonomique 
de pression 4 cm

01MAT10900
Wegwerprollerhoes 22 cm

Manchon jetable 22 cm

01MAT10600 
Rollerframe 11 cm met 

schroefdop

Monture de rouleau 11 cm 
avec capuchon à vis

01MAT11300
Lijmslang + koppelingen

Flexible à colle + raccords

01MAT10200
Aandrukrol 5 cm

Rouleau ergonomique 
de pression 5 cm

01MAT10960
Wegwerpkwast 5 cm

Brosse jetable 5 cm

01MAT10700 
Rollerframe 22 cm 

met schroefdop

Monture de rouleau 22 cm 
avec capuchon à vis

01MAT11400
Luchtslang + koppelingen

Flexible à air + raccords

01MAT10300
Aandrukrol 10 cm

Rouleau ergonomique de 
pression 10 cm

01MAT11000
Houten steel lijmrolhouder

Manche en bois pour monture 
de rouleau à colle

01MAT10400
T-naadroller

Rouleau à joints en T 
en cuivre

01MAT10500
Gesloten kitpistool

Pistolet de masticage fermé 
(600 ml)

01MAT10800
Wegwerprollerhoes 11 cm

Manchon jetable 11 cm

01MAT11600 
Rubberen dichtingsring

Joint d’étanchéité en 
caoutchouc

01MAT11700
Naaldenset HVLP-9010 SP-2.5

Jeu d’aiguilles 
HVLP-9010 SP-2.5

01MAT15500
Insta-stik-karretje compleet

Chariot Insta-stik complet

01MAT14710
Werkschaar

Paire de ciseaux

01MAT15600
Grijze verbindingsslang

tank-koppeling

Flexible gris de raccordement 
à la sortie du réservoir

01MAT14730
Carlisle EPDM-schaar rechts

Paire de ciseaux EPDM 
pour droitier

01MAT14750
Carlisle EPDM-schaar links

Paire de ciseaux pour gaucher

01MAT15700
Verbindingsslang 

koppeling-spuiteinde

Flexible de raccordement à la 
buse de protection

01MAT11100 
Drukvat compleet

Cuve à pression complète

01MAT11120
Rolwagen

Chariot

01MAT11220 
Verlenging voor lijmpistool

Rallonge pour pistolet à colle

01MAT11200 
Lijmpistool drukvat 2,5

Pistolet à colle pour la cuve 
à pression 2,5

EPDM-TOEBEHOREN - OUTILLAGE EPDM

www.irs-btech.bewww.irs-btech.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!

VM Building Solutions informeert!

Vloeibare waterdichting voor bijna elke ondergrond 

De vloeibare waterdichtingen FRANKOSIL® 1K en CENTYLON® 

van VM Building Solutions behoren tot de groep van hybride 
polyurethanen. Ze zijn flexibel, sterk en passen zich aan aan de 
dakvorm en aan de geringe bewegingen die gebouwen maken. Ze 
zijn praktisch en zuinig en daardoor onmisbaar voor het afdichten 
van voegen op verschillende daksoorten.

Praktisch en snel...
FRANKOSIL® 1K en CENTYLON® waterdichtingen zijn door hun 
verpakking, in een hersluitbare emmer of kneedbuidel, bijzonder 
handig en zuinig in gebruik. Uw voegen zijn snel waterdicht. 
Allemaal met een minimum aan verlies of afval.

… voor bijna elke ondergrond
De vloeibare waterdichting FRANKOSIL® 1K is reeds 1 uur na 
plaatsing bestand tegen de regen en hecht zonder primer op 
bijna elke niet-poreuze ondergrond, zelfs als deze vochtig is. 
CENTYLON® is een vloeibare hybride polyurethaanfilm. Het vormt 
een sterke verbinding die (de meest voorkomende) problemen 
met betrekking tot voegen of kleinere details oplost. Het 
structureel element moet hiervoor dragend, droog en schoon zijn.

U bespaart tijd en kosten bij de uitwerking van moeilijke details, 
dankzij de vloeibare waterdichting producten van VM Building 
Solutions.

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

Online Cataloog
De online cataloog wordt steeds 

up-to-date gehouden en is 

makkelijk onderverdeeld per 

assortiment. U kan onze 

catalogus online raadplegen via

www.irs-btech-distributie.com.

Contacteer uw VM Building Solutions 

contactpersoon voor meer

informatie.

Kennis doet verkopen! 

Vraag uw VM Building Solutions contact-

persoon meer informatie over onze GRATIS 

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!

Verlofregeling VM Building Solutions

Op 1 en 2 november
zijn we gesloten.

Tijdens de kerstvakantie
zijn we gesloten van
24/12/2018 t.e.m 
04/01/2019.
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PROJECT IN DE KIJKER

Sure-Seal Kleen EPDM voor renovatie plat dak in Sint-Gillis 

De dakwerker renoveerde er een plat dak van 1000 m2 met Sure-Seal Kleen EPDM van VM Building 

Solutions. Deze membranen zijn na de productie talk vrij gemaakt, waardoor ze met een spuit- 

contactlijm verkleefd kunnen worden. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op bij het plaatsen.

Bij dit project werd de oude 

roofing a ls  dampscherm  

gebruikt. Daarop  verlijm-

de de dakwerker PIR-isolatie  

120+60 mm. Als laatste stap 

verkleefde hij er de Sure-Seal 

Kleen EPDM van VM Building 

Solutions op. Het dak werd later 

afgewerkt met zonnepanelen.

De voordelen van Sure-Seal 

Kleen 

Sure-Seal Kleen EPDM is  

1,2 mm of 1,5 mm dik en verschilt 

op één belangrijk punt van de 

gewone Sure-Seal EPDM. Na het 

vulkanisatieproces wordt bij de 

Sure-Seal Kleen de talk fabrieks-

matig ervan gehaald. Dit proces 

maakt het mogelijk om Sure-Seal 

Kleen makkelijk te verkleven met 

de Spray Fix spuitcontactlijm 

(2-zijdig aan te brengen). 

Bij de gewone Sure-Seal 

EPDM kunt u enkel werken  

met een contactlijm die twee-

zijdig moet worden uitgerold.

De eigenschappen van  

Sure-Seal EPDM 

Met Carlisle Sure-Seal-EPDM 

kunt u rekenen op een dak met 

een extreem lange levensduur 

van 50 jaar en méér. Sure-Seal 

is 100% recycleerbaar, zeer  

milieuvriendelijk, heeft een 

helderregenwaterattest en een 

ATG-UEAtc-keuring. Sure-Seal 

EPDM beschermt uw dak tegen 

de meest extreme weersom-

standigheden. 

Met een e lastic ite it  van 

400% is de EPDM zeer goed  

bestand tegen trekkrachten 

op het dak onder invloed van  

temperatuurschommelingen. 

Wist u trouwens dat u ook  

altijd het dak kunt betreden?  

En onder alle weersomstandig-

heden! 

Sure-Seal EPDM met Pre-tape 

Carlisle Sure-Seal-EPDM is 

verkrijgbaar in verschillen-

de breedtes van 3,05 m tot 

15,25 m breed en van 30,50 m 

tot 61 m lang. De Pre-tape rol 

van 3,05 m x 30,50 m zorgt 

ervoor dat uw plaatsing nog 

vlotter, efficiënter en gemak-

kelijker verloopt. 

Pre-tape 
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PROJECT IN DE KIJKER

Projectdetails

Type EPDM
Sure-Seal Kleen 1,2 mm 

Type gebouw 
Middelbare school 

Plaats van de werf  
Sint-Gillis 

Grootte van de werf  
1000 m2

Type isolatie  
PIR-isolatie 120 + 60 mm 

Kleen EPDM

Met deze vooraf in de fabriek 

geplaatste zelfklevende naden-

tape maakt u de naadverbindin-

gen tot 70 % sneller. 

Het is comfortabel en veilig 

werken met Sure-Seal EPDM, 

zonder vlam op het dak, zon-

der brandgevaar en altijd 100% 

waterdicht. 

Wilt u meer informatie

over Sure-Seal EPDM van

VM Building Solutions? 

Neem dan snel een ki jk-

je op onze Sure-Seal web-

site, mail ons uw vragen via 

info@irs-btech.be of neem 

contact op met uw vertegen-

woordiger.

Naad-
verbindingen

tot 70 %
sneller

geplaatst!

Spray Fix met drukvat 

Spray Fix is een synthetisch 

verspuitbare contactlijm.  

✔ Makkelijk te verwerken

✔ Sterke en duurzame hechting

Technische specificaties van Spray Fix

Inhoud 10 liter 

Verbruik per m2 350 g/m2

circa 175 gr/m2/zijde

circa 23,5 m2/bus

Dichtheid 0,82 g/cm3

Verwerkingstemperatuur Vanaf 5°C
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NIEUWS

VM Building Solutions GRATIS opleidingen voor uw bedrijf
met de steun van Constructiv

Bij VM Building Solutions geven wij op maat gemaakte opleidingen aan dakwerkers, maar ook 

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

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

VM Building Solutions 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. Zoals u weet: kennis verkoopt! 

SCHRIJF U NU IN VIA
www.epdmopleidingen.be

ALUTRIX is een zelfklevend dampscherm.

ALUTRIX is gewapend en daardoor beloopbaar op geprofi leerde staalplaten. Verkleving op de
ondergrond gebeurt met hechtprimer FG35 en overlappen worden eenvoudig lucht- en waterdicht 
aan elkaar bevestigd dankzij de zelfklevende onderlaag.

Totale dikte van ALUTRIX
is 0,60 mm

Dikte 0,6 mm

Gewicht 700 g/m²

Rollengte 40m/rol

Rolbreedte 1,08 m

µd-waarde > 1500 m

Treksterkte 
(volgens EN 29073-3)

≥700 N/50 mm

Technische specifi caties:

Voordelen:
• Dampdicht dankzij

aluminiumfolie
• Perfect beloopbaar dankzij

glasdraadwapening

• Voor alle types gebouwen,
 tot klimaatklasse IV
 (zwembaden, koel- en vrieshuizen,…)
• Eenvoudige verwerking
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ONS ASSORTIMENT

 

ALUDEX RESIRoof

Veiligheid op het dak

VM Building Solutions stelt veiligheid voorop en geeft u dan 

ook graag enkele tips & tricks waarmee u rekening kunt 

houden voordat u een dak betreedt. 

1. Verhoog uw bewustzijnsfactor: werkt u bijna dagelijks 

op een dak, dan wordt u deze omgeving gewoon. Deze 

gewenning zorgt ervoor dat u zich vaak niet (meer)  bewust 

bent van het gevaar. Inspecteer daarom altijd eerst de 

omgeving en de dakstructuur, zoek naar veiligheidsborden op de 

werf en respecteer ze. 

2. Controleer de ladder of hoogtewerker: een correct geplaatste ladder steekt 1 m boven de 

rand uit, staat op een stabiele ondergrond en moet bovenaan “vast” staan. Inspecteer, voor 

u een ladder opgaat, dus altijd of deze veilig is. Gebruik eventueel stabilisatieklemmen en 

dakhaken. Bij hoogwerkers kijkt u best vooraf of de machine in orde is en stabiel staat. Daarna 

volgt u de instructies op. 

3. Zorg voor collectieve beschermingsmiddelen: randbeveiliging, veilige steigers en een 

levenslijn zijn essentieel.

4. Let op persoonlijke beschermingsmiddelen: een helm, veiligheids(zonne)bril, fluohesje, 

aangepast mes, veiligheidsschoenen en eventueel oordoppen moeten tot uw standaard 

persoonlijke werkkledij horen. 

Neem de tijd om het dak en de dakomgeving te inspecteren. Hebt u een onzeker 

veiligheidsgevoel, betreed het dak dan niet. Houd ook altijd uw gsm bij de hand, in nood is 

dit misschien uw eerste en enige hulp. Maar vooral: durf gerust op uw strepen te staan wat 

betreft vragen en wensen over veiligheidstools. Uw veiligheid en dat van uw collega’s is van 

levensbelang! 

Hebt u vragen over veiligheid op het dak of wenst u hier meer informatie over, aarzel dan niet om 

uw vragen te stellen aan uw vertegenwoordiger of stuur ons een mailtje via info@irs-btech.be 

• Collectief valbeveiligingssysteem 

• Voor zowel platte als hellende daken

• Bevestiging van lichtgewicht 
aluminium hekwerk aan dakrand

+ steun met staander tegen gevel 

• Geen schade aan de gevel 

Voordelen:

• Snelle plaatsing
• Geen risico’s wegens plaatsing zonder 

vlam of open vuur
• Ongevoelig voor pollutie en ozon
• Compatibel met andere

waterdichtingssystemen

Afmetingen:
• 1,08 m x 50 m - Dikte: 0,4 mm

RESIRoof is een capillaire, dampdoor-

latende folie, samengesteld uit een water-

dichte toplaag en uit een onderlaag die de 

condensatie van een woning zal absorberen 

en vervolgens geleidelijk zal afgeven aan de 

buitenkant.
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recticelinsulation.be

Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten
Isoleer met de laagste lambdawaarde ooit voor
PU-hardschuimplaten dankzij Xentro® technology. Ontdek 
zelf hoe dun en performant u kunt isoleren met Eurowall®
Xentro® spouwisolatie en Eurofl oor Xentro® vloerisolatie. 
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