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Rockpanel

Brandveiligheid van gebouwen
Europese brandclassiﬁcatie van bouwproducten
Een brand breidt zeer snel uit. In enkele minuten tijd kan het vuur onbeheersbaar
worden en zo een reëel gevaar voor mensen vormen. De prijs van een brand kan
heel hoog zijn: een dodelijk slachtoffer, uw huis, de inboedel, ... Nochtans kunt u
brand in de meeste gevallen voorkomen door in de eerste plaats uw woning te
voorzien van brandvertragende en brandremmende producten.
De Europese brandclassificatie
Waar in de verschillende Europese landen voorheen tientallen brandproeven
bestonden met verschillende uitvoeringen, beoordelingscriteria, interpretaties en
klasseringsystemen, zijn nu de richtlijnen in alle lidstaten gelijk. Dankzij een Europese
classificatie is de markt een stuk transparanter geworden en moet deze klassering
door alle Europese lidstaten worden gehanteerd. Er werd een classificatiesysteem
ontwikkeld voor het testen en vergelijken van bouwproducten op brandgedrag. Dit
gebeurt op basis van de zogenaamde Euro-brandklassen A1, A2, B, C, D, E en F.
A1 is de hoogste en dus de veiligste klasse.
EUROKLASSES EN TESTEN VOOR CLASSIFICATIE
EUROKLASSE

ACTIE

Buiten aan
de slag
Soundmaxx

NIEUW

Sonepanel

NIEUW

Klöber

NIEUW

Bijdrage aan brand
Room Corner Test

Praktijk

KLASSE A1

Geen vlamoverslag

Niet brandbaar

KLASSE A2

Geen vlamoverslag

Praktisch niet brandbaar

KLASSE A2

Geen vlamoverslag

Praktisch niet brandbaar

KLASSE B

Geen vlamoverslag

Heel moeilijk brandbaar

KLASSE C

Vlamoverslag
100kW na 10 min.

Brandbaar

KLASSE D

Vlamoverslag
100kW na 2 min

Goed brandbaar

KLASSE E

Vlamoverslag
100kW tussen 0 - 2 min

Zeer brandbaar

KLASSE F

Ongeclassificeerd

Uiterst brandbaar

btech verdeelt brandveilige producten
Rockwool rotswol producten kennen nauwelijks rookontwikkeling, geen
druppelvorming en geen vlamoverslag. Ook glaswol van Isover is onbrandbaar en
verspreidt geen giftige rook. Isolatieproducten van Foamglas, Rockwool en Isover
voldoen aan Euro-klasse A1.
Rockfon plafondtegels zijn gemaakt van onbrandbare steenwol en produceren
een minimale rookontwikkeling. Daarnaast beschikt btech over een assortiment
brandwerende afbouwplaten van Calsitherm en Lafarge. Deze RFplaten voldoen
aan de strengste normen.
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ACTIE VAN DE MA AND

IN DE KIJKER

Actie van de
maand:

Buiten aan de slag met btech

Actie Rockpanel: 15/03/09 - 15/05/09

ACTIE

2 gratis
werkvesten per
pallet Rockpanel

Ontdek zelf de snelheid en het gemak van
het werken met Rockpanel plaatmateriaal.
•
•
•
•

Licht van gewicht.
Gemakkelijk op maat te zagen
Voorboren niet meer nodig
Eenvoudig te bevestigen met
schroeven, nagels of lijm

Tijdelijk is het plaatmateriaal nog aantrekkelijker! Tussen 15 maart en 15 mei
2009, ontvangt u bij elke bestelde pallet 2
werkvesten. Actie geldig zolang de voorraad
strekt.

NU GRATIS
WERKVEST
BIJ 5 PLATEN
ROCKPANEL
NIIE
EUW

Prijswijzigingen
en
n
Produkten

Datum

Prijswijziging

Calsitherm

1/03/2009

nieuwe
nettoprijzen

Fermacell

1/04/2009

+ 6%

De dagen beginnen merkbaar te lengen. De natuur wordt stilaan terug
wakker. Tijd om buiten aan de slag te gaan. Het aanleggen van terras of
paden, renovatie en onderhoud van de oprit, aanleg van nieuwe perken
in de tuin,… of misschien wel een speeltuin voor de kinderen installeren.
Werk aan de winkel, maar btech helpt alvast een handje!
Minder onkruid dankzij gronddoek
Lobrene.
Lobrene wordt gebruikt als gronddoek om potten op te plaatsen, voor
bloembakken en als onkruidremmer.
Lobrene wordt ook gebruikt als windbreker, als bescherming tegen vogels
of bij vrieskou.
Lobrene helpt om gezonde planten te
kweken en dit door onderhoud te minimaliseren en onkruid wieden te verminderen. Gronddoek Lobrene is beschikbaar
in rollen van 100lm met rolbreedte 1,10m of 2,10m.
Vernieuw uw asfaltinrit met Almex.
Gaatjes, scheurtjes, loskomende steentjes, in uw
oprit? Voorkom erger en verleng de levensduur
van uw asfalt met Almex! Almex is een gebruiksklaar mengsel op basis van een milieuvriendelijke
bitumenemulsie en toeslagstoffen. U gebruikt
Almex voor de renovatie van verouderd asfalt, of
als beschermlaag op nieuw asfalt. Het oppervlak
van uw inrit wordt weer waterdicht en kleine barstjes, gaatjes en scheurtjes worden opgevuld. Het
is niet glad bij regenweer en kleeft niet bij warm
weer. Beschikbaar in emmers van 20 en 50kg.

Valbrekende tegels voor
speeltuinen.
Regupol® voorkomt letsels bij vallen en
springen van speeltuigen en is na een
regenbui weer snel bespeelbaar. De
Regupol FX tegels bestaan uit twee
lagen: een bovenste slijtvaste hardere
laag, en een onderste zeer elastische
laag met speciale grove korrelsamenstelling. Standaardkleuren zijn
zwart, rood-bruin en groen. De FX
tegels worden geleverd in het formaat 50 x 100 cm, en zijn beschikbaar in diktes tussen 30 en 110 mm.
Deze tegels worden voornamelijk
gebuikt onder speeltoestellen, maar
ook voor de aanleg van dakterrassen
en looppaden op platte daken.

NIEUWS

PRODUCT VAN DE MA AND

NIEUW

Rockpanel:
Nieuw van Rockwool
Soundmaxx is een uniek en eenvoudig
te monteren akoestisch isolatiesysteem,
bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal
van Rockwool, lichte metalen C-profielen
en gepatenteerde akoestische beugels. De
binnenafwerking gebeurt met gipsplaten.
Het systeem is toepasbaar in hellende
daken, vloeren en voorzetwanden.
Soundmaxx, voor een optimaal akoestisch
comfort!

NIEUW

professionele
daktoebehoren
Klöber biedt professionele daktoebehoren
voor het hellende dak, platte daken en
metalen daken.
Het nieuwe productassortiment omvat
dakdoorvoeren, nokventilatie, onderdakfolies en dampremmende lagen. U kan de
nieuwe producten uit het assortiment terug
vinden op de nieuwe pagina’s in onze prijslijst
op B3 – B4 en C21.

Sonepanel,
+25%m² per palet

NIEUW

Vanaf midden februari verandert ISOVER
het aantal pakken Sonepanel per palet met
25%. Dit betekent dat er 20 pakken per
palet gestapeld worden.
Dikte

m² per pak

40mm

12,96 m²

259,20 m²

45mm

11,34 m²

226,80 m²

50mm

9,72 m²

194,40 m²

60mm

8,10 m²

162,00 m²

gemak in de verwerking
Rockpanel plaatmateriaal is ontwikkeld
voor een snelle en gebruiksvriendelijke
afwerking van gevels en dakranden.
De platen zijn bewerkbaar als hout en
duurzaam als steen, temperatuur- en
weersbestendig, brandveilig, 100%
recyclebaar en onderhoudsvriendelijk.
Door de ongevoeligheid voor vocht
worden risico’s op dit vlak uitgesloten.
De snelle en eenvoudige montage
spaart installatietijd en mede daardoor
is het robuuste plaatmateriaal de meest
kostenefficiënte oplossing voor elk
gebouw.
De voordelen op een rijtje:
• Eenvoudige verwerking
• Ongevoelig voor vocht
• Snelle bevestiging
• Top eindresultaat

Assortiment:
Rockpanel Colours is een kant-en-klare plaat die wordt geleverd in elke
gewenste kleurstelling. Standaard in 100 kleuren leverbaar.
Rockpanel Ply is hét alternatief voor paintmultiplexen. Deze plaat wordt
schilderklaar geleverd met een grijze grondverf uit de houtverwerkende
industrie.
Rockpanel Metallics is plaatmateriaal voor gevelbekleding met een metallic
toplaag voor een opvallend industrieel karakter. Verkrijgbaar in 7 kleuren.
Rockpanel Chameleon is extravagant plaatmateriaal met een hoogglanzende, transparante coating. Afhankelijk van het perspectief en de
werking van zonlicht neemt het product een andere kleur aan. Verkrijgbaar
in 4 kleuren.
Rockpanel Woods heeft een natuurlijke, niet-repeterende houttekening.
Verkrijgbaar in 8 verschillende houtmotieven.

m² per palet

70mm

7,29 m²

145,80 m²

75mm

6,48 m²

129,60 m²

Rockpanel Natural is ongelakt plaatmateriaal voor gevelbekleding. De platen
verkleuren onder invloed van het klimaat naar natuurlijk donkerbruin.
Rockpanel Lines is er voor rabatwerk. De rabatdelen zijn naar keuze zichtbaar (met sponning) of niet-zichtbaar (overhangend rabat) te bevestigen.
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