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NIEUW bij btech!
Assortiment PVC voor in en rond het huis
btech voert een nieuw gamma: PVC buizen en
hulpstukken, systemen voor de afvoer van
huishoudelijk afvalwater en hemelwater van
woningen en utiliteitsgebouwen. De buizen en
hulpstukken zijn verkrijgbaar met een BENOR
keurmerk of volgens fabrieksnorm.
BENOR is een ‘conformiteitsmerk’ voor bouwproducten, beheerd door officiële instanties.
Om het merk te mogen dragen moeten de
producten beantwoorden aan een aantal
precies omschreven technische eisen.
Zo hebben de architect, de ontwerper, de aannemer en de bouwheer een houvast
bij de keuze van het bouwproduct. Het Benor-label vormt een extra garantie op
de kwaliteit van een product of systeem. PVC-rioolbuizen worden ingedeeld in 3
klassen: SN2, SN4 of SN8. Een codering op de buis geeft het toepassingsgebied
aan: B staat voor sanitair gebruik (dus bovengronds binnen gebouwen), U staat voor
riool (ondergronds, vanaf 1 meter buiten het gebouw; SN 2) en UD staat voor riool
(ondergronds, zowel binnen als buiten het gebouw).
De kleur bepaalt de toepassing, meer bepaald in functie van gescheiden
rioleringsstelsels: roodbruin voor vuilwaterleidingen of grijs voor gemengde stelsels
of voor regenwaterleidingen.
btech beschikt over een uitgebreid gamma PVC producten voor in en rond
het huis: van afvoergeulen, putten en deksels, tot regenwatertanks en filters,
kabelbescherming, drainage,…. U vindt deze producten terug in het hoofdstuk F van
uw cataloog.

Kesselfilters

ACTIE

Isover

ACTIE

Fibralith

NIEUW

Powerwall

NIEUW

Nieuw PVC buizen en hulpstukken!
btech levert vanaf oktober 2010 ook PVC buizen en hulpstukken. Daarnaast
beschikt btech over een nieuw assortiment filters, toezichts- en sifonputten.
U vindt een gloednieuw hoofdstuk PVC alvast op onze website www.btech.be
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Kessel-filters vlakfilters 400

01/08 – 17/12/2010: Claroglass
01/02 – 31/02/2010: Derbigum
15/09 – 15/10/2010: Klöber
15/10 – 15/11/2010: Isover

Bij de Kessel vlakfilters loopt het regenwater over de vlakke filter. Het
regenwater loopt door de filter in de regenwatertank, terwijl grotere delen
over de vlakke filter in de riolering lopen.

ACTIE

ACTIE KLOBER

Ventileer en bescherm uw dak met ‘high
tech’ en innovatieve producten! Geniet
van de najaarsactie bij Klöber en ontvang
mooie geschenken. Actie geldig van
15 september tot en met
15 oktober 2010.
Ga naar
www.btech.be
voor de actievoorwaarden.

NAJAARSACTIE ISOVER
2cm isolatiedikte gratis!

Produkten

Datum

Er bestaan 2 modellen:

ACTIE

Vanaf 15 oktober t.e.m. 15 november
2010 kan u als professioneel de
dakisolatie van uw klanten een boost
geven! Op elke rol Isoconfort35
dakisolatie
schenkt ISOVER
2 cm dikte gratis.

Prijswijzigingen

De Kessel vlakfilters systemen 400 zijn geschikt voor dakoppervlakten tot
300m². Zij zijn uitermate geschikt voor regenafvoer met rioleringsleidingen
met een klein verval. Het vlakke filterelement uit roestvrij staal moet af en toe
worden nagekeken op bladeren of takjes, die zijn blijven liggen.
Zowel de toevoerleiding van de regenwaterafvoerpijp en naar de regenwaterfilter, als de aansluiting van de afvoerleiding naar de riolering zijn naar keuze
in Ø 110 of Ø 160mm. Aansluiting naar regenwatertank Ø 110 mm.
De vlakfilters zijn gemaakt uit polyethyleen.

NIE

De regenwaterfilter Systeem 400
voor bovengrondse installatie uit
PE heeft een reuk- en waterdicht
deksel.

UW

De regenwaterfilter Systeem 400 voor
ondergrondse installaties uit PE bestaat
voor inbouwdieptes van 330 tot 945 mm.
Deze filterinstallatie is waterdicht. Met
regelbaar opzetstuk.

btech bouwt…
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

Sibli (G20)

01/10/’10 + ca. 13%

Regupol 6510 (G3)

01/10/’10

+ ca. 7%

Regupol 7210 (G3)

01/10/’10

+ ca. 7%

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

+ ca. 5%

20/09/2010

nieuws

De Powerwall
isolatieplaat
Powerwall zorgt voor een duurzaam,
efficiënt en doorlopend isolatieschild
rond de woning, dat kan worden
gecombineerd met een brede waaier aan
gevelafwerkingen. Bovendien wordt het in
een mum van tijd geplaatst, is het geschikt
voor renovatie en nieuwbouw en staat
het garant voor uitstekende thermische
prestaties. Kortom, een muur met power!

produkt van de maand

NIEUW: een compleet systeem
voor regenwaterrecuperatie
Regenwater wint meer en meer aan belang in onze samenleving. Iedere bouwheer
wordt verplicht om zijn regenwater te scheiden van zijn afvalwater, dit om de zuivering
van deze laatste te optimaliseren. Het afgekoppelde regenwater wordt dan, verplicht,
afgeleid naar een regenwatertank voor opslag, om verder te kunnen gebruiken voor
oa. wasmachine, toiletspoeling, tuinbesproeiing, ed.
Pipelife Belgie nv biedt een compleet systeem aan om regenwater op een efficiënte
manier te hergebruiken …

Fibrolith Cementgebonden
houtwolcementplaten
Fibrolith cementgebonden houtwolcementplaten voor thermische en akoestische isolatie. De Standaardplaten worden
voornamelijk gebruikt als plafondplaten en
zijn ideaal om te bepleisteren. Het assortiment bestaat uit standaardplaten, meerlagige platen met EPS of minerale wol,
Fibro-Dur, Fibro-Therm en Fibro-Kustik.
Meer informatie over deze producten en
hun toebehoren vindt u op de pagina ’s
G30-G33 in de btech cataloog.

Verlofregeling

btech zal op maandag 1 november ,
en op donderdag en vrijdag 11 en 12
november 2010 gesloten zijn.






Dit systeem bestaat uit verschillende onderdelen:
De Kessel vlakfilter (1), ongetwijfeld het belangrijkste element in het systeem, zorgt
ervoor dat het regenwater gezuiverd wordt tot op 200mμ, en dit met een rendement
van 95%!
Het water wordt vervolgens opgeslagen in de regenwaterput (2) die vervaardigd is van
hoogwaardig PE. Bij voorkeur plaatst men een Kessel terugslagklep (3) op de overloop
van de regenwaterput, dit om te vermijden dat bij overbelasting van het afvoerkanaal,
de regenwaterput vervuild wordt.
Via de drijvende aanzuigset, eveneens ook nog eens uitgerust met een filterelement,
wordt het water opgepompt door de Kessel Aqabull pompunit (4).
Bij tekort aan regenwater, schakelt deze unit volautomatisch over op stadswater, dit net
zolang tot er opnieuw regenwater beschikbaar is.
Een systeem is net zo betrouwbaar als de zwakste schakel, het is daarom van belang
aan ieder onderdeel de nodige aandacht te schenken en de juiste producten te
gebruiken.
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Dagelijks verbruiken we, vaak onbewust,
grote hoeveelheden drinkwater.
Toilet
:
Bad/douche
:
Koken
:
Wasmachine :
Schoonmaak :
Tuin
:
Gemiddeld
:
		
		

43 liter per persoon, per dag
39 liter per persoon, per dag
3 liter per persoon, per dag
16 liter per persoon, per dag
5 liter per persoon, per dag
4 liter per persoon, per dag
110 liter per persoon, per dag
x 365 dagen per jaar
x het aantal gezinsleden

Voor een aantal toepassingen is het helemaal niet nodig
om kostbaar drinkwater te gebruiken, terwijl het
regenwater gratis uit de hemel valt. Voor het toilet, je
wasmachine, de schoonmaak en je tuin bespaar je al
gemakkelijk 68 liter drinkwater, per persoon, per dag.
Dit is een besparing van 60% op je drinkwater,
én het milieu vaart er wel bij.
Hieronder vind je een lijstje van alle benodigdheden
voor een goed gebruik van regenwater:
1. Een regenwatertank met voldoende inhoud
2. Een goede filtering voor de tank (we willen liever
geen bladeren en takjes in onze tank)
3. Een aanzuigslang met extra filter
4. Een pomp die het regenwater aanzuigt uit de
regenwatertank en stuwt naar je tappunten
5. Een terugslagklep op de overloop van de regenwatertank

Wil je meer weten over het hergebruik van regenwater of
wil je graag een offerte op maat, neem dan contact op
met btech.
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