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Renoveren en na-isoleren,
een geslaagde combinatie.
Renoveren zit in de lift. Vaak denken we bij het woord
‘renovatie’ vooral aan uiterlijke aspecten, zoals het opfrissen
van een gevel, het plaatsen van nieuwe ramen, een likje
verf,... maar de echt structurele ingrepen zijn meestal
veel belangrijker en verregaander. Elke renovatie biedt
een uitgelezen kans om ook de isolatie van de woning te
bekijken en aan te pakken. Want een lagere energiefactuur
begint bij een goede isolatie.
Een energiezuinige woning vermindert uw energieverbruik
en ook de CO2-uitstoot. Daarnaast verbetert het
energieprestatiecertificaat, en stijgt bijgevolg de waarde
van uw woning. Een degelijke isolatie komt ook het
leefcomfort ten goede. Als u investeert in energiebesparing,
wordt u beloond met heel wat premies en een
belastingvermindering. Zo is uw investering meestal al op
enkele jaren terugverdiend.

PVC

ACTIE

Lafarge

ACTIE

Kabelflex

NIEUW

Prégy XS

NIEUW

Powerwall

NIEUW

Isolatie van de vloer tot het dak
Als u isoleert, begin dan met het dak. Het dak vormt immers
de grootste verliespost. Doorheen een ongeïsoleerd dak
gaat tot 2 keer meer warmte verloren dan doorheen
ongeïsoleerde buitenmuren.
Zelfs de klassieke geïsoleerde spouwmuren (een dragende
baksteen van 14 cm, 4 cm isolatie, 3 cm luchtspouw en
een gevelsteen van 9 cm) voldoen niet aan de energieprestatienormen van vandaag (U-waarde maximaal
0,40 W/m²K). Een muur zonder spouwisolatie haalt zelfs
ongeveer een dubbele (dus slechtere) U-waarde.
Recticel Insulation lanceert Powerwall, voor het perfecte buitengevelisolatiesysteem. Bijkomend kan u ook vloeren en wanden isoleren.
btech heeft een ruim assortiment producten om een bestaande woning of gebouw
bij te isoleren. U vindt alle producten in hoofdstuk G van de btech cataloog of op
www.btech.be
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Meer comfort op zolder dankzij FERMACELL

Groeiend aantal dakelementen voorzien van gipsvezelplaat

01/08 – 17/12/2010: Claroglass
01/02 – 31/02/2010: Derbigum
15/10 – 15/11/2010: PVC
01/11 – 15/12/2010: Lafarge

Het aandeel FERMACELL in universele dakplaten groeit explosief. Steeds
meer timmerfabrieken en producenten van dakelementen zien voordeel in het
toepassen van gipsvezelplaten aan de binnenzijde van het dak.

ACTIE

ACTIE PVC
Geniet nu van
een extra
voordelige prijs
voor een actiepakket PVC!
Gemofte buizen 3m - 110mm

258 m/pak

Bocht 110, 45° mof/spie

30 st/doos

Bocht 110, 90° mof/spie

23 st/doos

Y-stuk 110, 45° mof/mof/spie

12 st/doos

T-stuk 110, 90° mof/mof/spie

16 st/doos

Overschuifmof 110

39 st/doos

Steekmof 110

39 st/doos

Contacteer btech voor meer informatie!
Deze actie is geldig tot 15 november 2010.

ACTIE

ACTIE Lafarge

Per aankoop van 1 volle palet Lafarge gipsplaten naar keuze ontvangt u 2 dozen Lafarge
schroeven gratis: schroeven TF 212 x 25 mm
Ultra of TF 212 x 35 mm Ultra. Deze actie is
geldig per pallet van hetzelfde artikel en loopt
van 1 november tot 15 december 2010.

De bouw maakt steeds intensiever gebruik van prefab bouwelementen, zoals
dakplaten. Het verhoogt de bouwsnelheid en vermindert de kans op bouwfouten.
Kortom het bouwproces wordt beter beheersbaar. FERMACELL zorgt voor nog
meer efficiëntie. Dakplaten zijn aan de binnenzijde doorgaans voorzien van
spaanplaat. In de praktijk blijkt echter dat de aannemer of de bewoner nadien
de zolder liever afwerkt met gipsplaten, omdat men daaraan de voorkeur geeft
boven spaanplaat. Bij een groeiende aantal dakelementen wordt spaanplaat
daarom fabrieksmatig vervangen door FERMACELL gipsvezelplaten.
Extra comfort
Toepassing van FERMACELL
zorgt voor extra comfort.
FERMACELL is geluidswerend,
brandwerend en stootvast.
De gipsvezelplaten geven stabiliteit aan het dakelement en
bieden alle vrijheid in afwerking.
Behang, stuc- en schilderwerk
kan probleemloos worden aangebracht op de FERMACELL Gipsvezelplaten. Daarnaast biedt het financiële
voordelen. Afwerking achteraf met behulp van rachels en met gipsplaten is
immers niet meer nodig.
Zo wordt de zolder dankzij FERMACELL zonder veel inspanning een
comfortabele leefruimte, afgewerkt in een stijl die past bij de rest van de woning.
De nette afwerking van de zolderetage werkt ook nog eens waardeverhogend
voor de woning.

btech bouwt…

Prijswijzigingen
Produkten

Datum

NIE

UW

Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs! U kan de
werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html

Prijswijziging

RESISTIT en
01/11/’10
accessoires(C5 en C6)

+ ca. 5%

Rockfon

01/01/’11

+ ca. 5%

ISOVER

01/01/’11

+ ca. 2%

22/10/2010

nieuws

KABELFLEX
Kabels in de grond worden
beter beschermd dankzij
kabelflex.
Deze geribbelde buis is
gemaakt van een binnenen buitenmantel van
Polyethyleen; PE is goed
resistent tegen zuren en vervuilingen.
De buis is rood en geribbeld, en voorzien
van een trekdraad en een extra zwarte
binnenvoering met een lage wrijving
coëfficiënt. Kabelflex is licht in gewicht en
dus makkelijk te verwerken. Meer info op
pagina I18 van de btech cataloog!

produkt van de maand

NIEUW: Powerwall®
de isolatie voor het perfecte buitengevelisolatiesysteem,
geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen.
Goed isoleren is belangrijk. Voor het milieu,
maar ook voor de energiefactuur. Wie zijn
dak en gevels isoleert, bespaart tot 60%
energie. Reden te meer om te gaan voor de
beste isolatie. Naast efficiënte oplossingen
voor het isoleren van daken (Powerroof®) en
spouwmuren (Eurowall®), biedt Recticel Insulation met Powerwall® de ideale isolatie voor
buitengevelsystemen.
alu bekleding
stevig en
vormvast

Lafarge: Prégy XS






Ultra licht
Extreme flexibiliteit
Propere afwerking
Geoptimaliseerde droogtijd
Goede dekking van de voegband

Efficiënt samenwerken
met btech
Leveringen 48u na bestelling
Bestelt u voor 15u bij uw vertrouwde
btech contact, dan kan btech uw levering
verzekeren 48u na bestelling, als deze
producten in stock staan.
Afhalingen 24u na bestelling
Bestellingen bij btech kunnen enkel
afgehaald worden na telefonische afspraak
met uw vertrouwde btech contact.
Materialen staan de volgende dag klaar
vanaf 8u, mits bestelling voor 12u, als deze
producten in stock staan.

Verlofregeling

btech zal gesloten zijn op donderdag
11 en vrijdag 12 november 2010, en
voor inventaris op 22 en 23 december.
We nemen vakantie van vrijdag 24
december 2010 tem. vrijdag 7
januari 2011. btech is opnieuw open
vanaf maandag 10 januari 2010.

ultradun

waterbestendig
tand en groef

Powerwall® zorgt voor een duurzaam, efficiënt en
doorlopend isolatieschild rond de woning, dat kan
worden gecombineerd met een brede waaier aan
esthetische gevelafwerkingen. Bovendien wordt
het dankzij het unieke tand en groef kliksysteem
in een mum van tijd gemonteerd, is het geschikt
voor renovatie én nieuwbouw en staat het garant
voor uitstekende thermische prestaties. Net zoals
alle Recticel isolatieproducten is ook Powerwall®
Keymark gecertificeerd.

Het nieuwe concept voor buitengevelisolatie bestaat uit een doeltreffende combinatie
van Powerwall® isolatieplaten, regelschroeven en een gevelafwerking naar keuze.
Het buitengevelisolatiesysteem met Powerwall® biedt bovendien meer mogelijkheden
dan andere systemen. Zo is het lattenwerk perfect uitlijnbaar met de regelschroeven, wat
garant staat voor een perfect rechte buitengevelafwerking. Condensatie wordt vermeden
dankzij de geventileerde spouw. Tenslotte wordt het regenwater sneller afgevoerd.
U vindt alle Recticel Insulation producten terug in de btech cataloog op pagina G9 en G10
en op de website www.btech.be.

Recticel Insulation en brandveiligheid
Dankzij de unieke celstructuur van TAUfoam by Recticel
is het geïsoleerde gebouw veilig, ook in geval van brand.
Taufoam smelt namelijk niet, en er vallen geen
brandende druppels. Hierdoor kan het vuur zich niet extra verspreiden, waardoor de brandbestrijding niet in het
gedrang komt. De gekende voordelen van polyurethaan
hardschuim worden hier gecombineerd met een goed
niveau van brandveiligheid.
TAUfoam by Recticel staat borg voor een unieke
combinatie van thermische, mechanische en
brandeigenschappen.

Brandgedrag POWERROOF DL - s2 - d0
volgens euroclassificatie (EN 13501-1)
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