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Na isolatie komt akoestiek
H oo r w i e k l o pt d a a r . . .
Iedereen is nog maar net bijgebeend over de
EPB-normering of de volgende normering
waaraan bouwers moeten voldoen staat al
voor de deur: akoestische criteria voor woongebouwen.
Geluid is eigen aan onze samenleving, doch
wanneer het de normen overschrijdt, zorgt dit
al snel voor overlast. Om bij appartementsbouw
en geschakelde woningen aan het hedendaagse
woon- en leefcomfort te kunnen voldoen is een
efficiënte akoestische isolatie een eerste logische
stap. De materialen worden beter en reeds zijn
er tal van productinnovaties doorgevoerd waardoor verschillende ruwbouwmaterialen eveneens hun akoestische eigenschappen hebben opgekrikt.
De norm NBN S 01- 400 -1 ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’*
bepaalt de vereisten waaraan afgewerkte gebouwen moeten voldoen op het
vlak van de lucht- en contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de
technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.
Zonder te diep in te gaan op de technische materie willen we u wijzen op het
feit dat de nieuwe norm een onderscheid maakt tussen twee akoestische
comfortniveaus waaruit uw klanten kunnen kiezen.
Basiscomfort

58 dB

Hoogstaand comfort

50 dB

Stelt het merendeel van de gebruikers
tevreden zonder meerkosten te veroorzaken
Is geschikt wanneer de bouwheer zelf of de
bouwpromotor met het oog op de verkoop
speciale eisen stelt op akoestisch gebied

* Bron W TCB

Acoustic foam
Sublimix
Rockwool
PVC Dekzeilen
Derbigum

ACTIE
NIEUW

De nieuwe norm zal in voege gaan begin 2008. Een exact tijdstip is echter
nog niet geweten. Uiteraard houdt Btech u hiervan op de hoogte. Mocht u nog
specifieke vragen hebben over akoestische criteria of over onze akoestische
isolatieproducten ... geef een gil (maar niet te luid)!

NIEUW

Prettige

Kerstdagen
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Producten in de kijker

Personeel in de kijker

S i bl i m i x
[ N i e u w]

Gebruiksklaar licht beton samengesteld
uit geëxpandeerde perlietgranulaten die
gemengd zijn met cement. Siblimix is voornamelijk bestemd voor het leggen van
isolerende, egaliserende ondervloeren.
Het is verkrijgbaar in zakken van 50 L. U
moet rekenen op een verbruik van +/- 20
zakken per m 3 .

Rockwool

S p i j ke r fle n s de ke n s
118 e n 123
Vanaf 31/12 / 07 beëindigt Rock wool
definitief de productie van spijkerflensdekens 118 en 123 in de dikte van 60mm.
Concreet betekent dit dat de verkoop van
dit product loopt tot einde voorraad.

Geen Btech zonder
Binnendienst
Waarschijnlijk al wel gehoord maar misschien nog niet gezien, de
Btech binnendienst.
Wij stellen aan u voor (vlnr):
Marc Thijs, Brenda Van hoeck, Ken Utsi, Vanessa Adam,
Geert Van Laeken & Annelies Van Limberghen.

PVC

Dekzeilen
[ N i e u w]
Nieuw in ons gamma kwalitatieve dekzeilen van 80 en 150 gr/m 2 in allerlei
formaten.

Lafarge
[ U p d a t e]
Filler PR 3 nu ook in 5 kg (vroeger enkel
beschikbaar in 10 kg).

Ac o u s t i c foa m e n
pa rket foa m
[Ac t i e]
Om het jaar goed in te zetten geniet u bij
iedere bestelling akoestische isolatie tussen 07/01/08 en 29/02/08 een korting
van 10% ! Enkel op contactfoam, parketfoam, alufoam en randstroken.
Aan het einde van de actieperiode wordt
uw totale korting verrekend.

A lge m e n e p ri j swi j z i g i n ge n
Stilaan beginnen producenten de verwachte prijswijzigingen voor volgend jaar door te geven. Algemeen stellen we vast dat de verhoogde
energie en transportkosten de prijzen voor bouwmaterialen de hoogte
in blijven jagen. De prijsstijgingen zullen rond de 6 à 10% schommelen. Deze zullen verwerkt worden in onze vernieuwde cataloog die
u begin 2008 mag verwachten van ons.
Gipsplaten + € 0,10/m2
Isolatie complexen + 3%
Schroeven, toezichtsluiken, voegmiddelen en kleefgips + 3%
Gipsblokken, blokkenlijm, toebehoren voor gipsblokken + 4%
Rockpanel + 5%
Rockpanel primers, cleaner liquid + 10%
Isover + 3%
Recticel max + 6%
Rockwool plat dak + 6%
Deksels (gietijzer, alu) + 10%
Uniplaten + 6%
Iko rooﬁngs + € 0,15/m2
Iko shingels + 3%

Derbigum®
alle garanties van een
kwaliteitsproduct
Afspraak over 30 jaar
Onze daken zijn ontworpen om meer dan 30 jaar mee te gaan. Onafhankelijke
instituten hebben de duurzaamheid en de weerstand van DERBIGUM daken getest,
10, 20 en 30 jaar na hun plaatsing. Deze instanties komen wereldwijd tot eenzelfde
conclusie, namelijk een bewezen duurzaamheid van meer dan 30 jaar.

Ultra dik, ultra bestendig
DERBIGUM is een technologisch hoogstandje geconcentreerd in 4 mm. DERBIGUM
is 4 keer dikker dan de meeste van zijn concurrenten, waardoor het ook werkelijk
langer meegaat. Met een reële bescherming tegen weer, wind, hagel en voetstappen, biedt DERBIGUM eveneens de nodige stevigheid voor architecturale creaties
zoals tuinen, dakterrassen, de plaatsing van zonnepanelen...

Onderhoudskosten tot een
minimum herleid
Door zijn superieure kwaliteit is het niet nodig DERBIGUM te beschermen met leischilfers of grind. Een eenvoudig jaarlijks onderhoud en reinigingsbeurt verzekeren
u meer dan 30 jaar gemoedsrust.

Een totale zekerheid
Al onze producten zijn brandwerend en worden zowel intern als door onafhankelijke
instituten getest. Zij voldoen aan alle Europese normen. Als het op de veiligheid
van uw gebouw of van uw gezin aankomt, sluit DERBIGUM geen compromis.

Aan de top van de technologie
Als antwoord op de problematiek van de opwarming van de aarde kwam DERBIGUM
met een revolutionaire oplossing : DERBIBRITE®. Door de reflecterende eigenschappen van DERBIBRITE worden aircokosten sterk gedrukt. Het interieur is
koeler en gezonder.

Een product voor alle gebruik
Of het nu gaat om platte daken, dakterrassen, licht hellende daken, daktuinen,
funderingen of parkings... Eén en hetzelfde product. Eén kwaliteit : de beste, kortom,
DERBIGUM voor alle mogelijke toepassingen!
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