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Een gezond binnenklimaat
met btech

Claroglass

Mensen brengen een groot deel
van hun tijd door binnen: thuis, op
het werk of op school.
Gezondheidsklachten als gevolg
van een ongezond binnenklimaat
zijn een vrij recent fenomeen.
Een aantal typische klachten zijn
hoofdpijn, droge huid, vermoeidheid, geprikkelde slijmvliezen,
maar een slechte luchtkwaliteit
kan ook leiden tot ernstige ziektes
en aandoeningen. Het is dus
belangrijk dat woningen, kantoren
en scholen beschikken over een
gezond binnenklimaat.
Een gezond binnenklimaat heeft te maken met een gelijkmatige temperatuur,
maar ook met een relatieve luchtvochtigheid van 40 à 60%, voldoende
ventilatie, het vermijden van tocht en voldoende natuurlijk daglicht in alle leefen werkruimtes. Het is van cruciaal belang dat bouwelementen zoals plafonds,
vloeren en muren geen vervuiling vasthouden. btech levert een assortiment
bouwspecialiteiten aan die het binnenklimaat kunnen verbeteren.

ACTIE

Fermacell
OWA

De nieuwe plafondtegels van OWA, Bolero en Sinfonia, zijn met vliesbeklede
plafondtegels. Het gladde oppervlak voorkomt dat stof zich vasthecht, zorgt
voor een zuivere lucht en propere plafondtegels. Het vlies zorgt daarenboven
voor betere akoestische eigenschappen. De nieuwe Fermacell gipsvezelplaat
Greenline absorbeert schadelijke stoffen uit de omgevingslucht en verbetert
daarmee het binnenklimaat. Lafarge gipsplaten worden vervaardigd uit
natuurgips en hebben daardoor een uitstekende vochtregulerende werking.
U vindt deze producten terug in hoofdstuk A van de btech cataloog.

NIEUW

Multimax 30
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

FERMACELL Greenline reinigt de lucht
Een nieuwe dimensie in gezond bouwen

01/08 –17/12/2010: Claroglass
01/02 –23/12/2010: Derbigum

ACTIE

ACTIE CLAROGLASS
Geniet tot 17 december 2010 bovenop
30% actiekorting, van een extra promotie
bij afname per volle paletten transparante
glasbouwstenen CLAROGLASS!
Bestel nu per volledig palet en geniet van
een extra korting:
-2 % per 2 volle paletten
-3 % per 3 volle paletten
-4 % per 4 volle paletten
-5 % vanaf 10 volle paletten

-3

0%

FERMACELL introduceert Greenline, de gipsvezelplaat die
schadelijke stoffen absorbeert en duurzaam bindt. FERMACELL
Greenline verbetert de lucht en daarmee het binnenmilieu
aanzienlijk.
De luchtkwaliteit in bijvoorbeeld
woonkamers, klaslokalen, kantoren
en patiëntenkamers is vaak slecht.
De oorzaak is te vinden in de bouwmaterialen, vloerbedekking, meubelen,
apparatuur en isolatiematerialen, die
allemaal schadelijke stoffen kunnen
uitstoten. De natuurlijke reinigingskracht van Greenline werkt langdurig.
Het is een nieuwe dimensie in gezond
bouwen.
Greenline platen zijn gewone gipsvezelplaten, die fabrieksmatig aan twee
zijden behandeld zijn met een werkende stof op keratinebasis. Er zijn
Greenline
Gipsvezelplaten
voor
wanden en plafonds en Greenline
Vloerelementen. Bovendien zijn er Greenline lijmen voor platen en vloerelementen. De ‘groene plaat’ stoot zelf geen schadelijke stoffen uit en
reinigt actief de binnenlucht. Zo verbetert Greenline het verblijfsklimaat in
woningen, kantoorgebouwen, klaslokalen, patiëntenkamers in ziekenhuizen en
verpleeghuizen. Kortom, op alle plaatsen waar mensen gedurende lange tijd
verblijven.
FERMACELL Greenline blijft actief onder afwerkingslagen, bij voorkeur
dampopen verven, wandbekledingen en vloerbedekkingen. De werking van
FERMACELL Greenline is onderzocht en bevestigd door het onafhankelijke Eco
Institut uit Köln.

Prijswijzigingen
Produkten

Datum
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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

Alu- en loodband (F14) 01/09/’10

+ ca. 5%

LEWIS (E14)

01/09/’10

+ ca. 6%

Sibli (G20)

01/10/’10 + ca. 13%

Biplex (B1)

15/09/’10

Polyglass (C21)

01/09/10 + ca. 10%

+ ca. 4%

26/08/2010

nieuws

produkt van de maand

NIEUW: Bolero en Sinfonia

Multimax30

nu ook verkrijgbaar in 60 mm
Isover Multimax 30, spouwisolatie, is nu
ook verkrijgbaar in een dikte van 60 mm.
Dit betekent dat er aan de huidige EPB
eis voor buitenmuren (Umax = 0,4 W/m².K)
kan voldaan worden met een Multimax
30 in 60 mm. Met zijn lambda-waarde
0,030 W/m.K, is Multimax 30 uniek in de
markt. Een meerlaagse toepassing geeft
uit s tekende
waarden voor
lage energieconstructies.

Nieuwe hoeveelheden per palet:
dikte

/pak

/palet

/palet

45mm

8,10 m²

12 pak

97,20 m²

60mm

6,48 m²

12 pak

77,76 m²

Welkom bij btech
In augustus is
Lia De Wit als Site
Manager gestart
bij btech. We wensen
Lia alvast veel succes!

btech magazijn in Puurs

Het btech magazijn is verhuisd naar
het nieuwe logistieke centrum:
Schoonmansveld 48, 2870 Puurs.
Bestellingen kunnen enkel afgehaald
worden na telefonische afspraak met
uw vertrouwde btech contact.
Materialen staan klaar voor afhaling
48u na bestelling.

OWA plafondsystemen nu nog completer
OWA, fabrikant van hoogwaardige plafondsystemen, heeft haar assortiment
uitgebreid met twee nieuwe plafondtegels: Bolero en Sinfonia. Met een hoge
geluidsabsorptiewaarde van 0,85 en een stijlvolle, strakke vliesbekleding
vormen deze nieuwe producten een belangrijke aanvulling in akoestische én
esthetische zin.
OWA onderscheidt zich met name door de compleetheid van het programma:
van voordelige standaard systeemplafonds tot high-end akoestische plafonds
en systeemplafonds voor cleanrooms. Ook het makkelijk en snel te monteren
OWAconstructmontagesysteem en advies en begeleiding via OWA consult
maken deel uit van de totaaloplossing.
Bolero: uitbreiding Cosmosrange
OWAcoustic® premium Bolero is een
vliesbeklede plafondtegel met een glad
oppervlak, met fijne structuur, en een
geluidsabsorptiewaarde van 0,85. Een
elegante oplossing voor kantoorruimten,
klaslokalen en andere ruimten waarin
mensen elkaar ontmoeten.
De tegels zijn niet alleen geschikt voor akoestisch gevoelige ruimten,
maar ook voor gangen, lobby’s en foyers en andere omgevingen waar
een prettig gedempt geluid is gewenst. De vliesbekleding zorgt voor
een vlak en strak plafond met een uitstekende lichtreflectie. Bolero valt
binnen de populaire OWA Cosmosrange. Dat betekent dat plafonds in alle
ruimten van een gebouw –kantoren, gangen, foyer, natte ruimten … -met
dezelfde uniforme uitstraling kunnen worden gerealiseerd.
Sinfonia: ultrastrak design
Ook OWAcoustic® premium Sinfonia
heeft dezelfde hoge akoestische kwaliteiten. De tegel is eveneens bekleed met
een strak vlies, maar is - anders dan
de Bolero - volledig glad. De Sinfonia
is speciaal ontwikkeld voor akoestisch
gevoelige ruimten, zoals kantoren,
vergaderzalen, spreekkamers, klaslokalen, aula’s en gehoorzalen. Ook in
werkruimten waar smaakvol design hand in hand dient te gaan met hoge
brandwerendheid is de Sinfonia een ideale, aantrekkelijk geprijsde oplossing.
Een echte allrounder.
produktinformatie
produkt

afmetingen

dikte

verpakking

verpakking

Sinfonia wit

600 x 600 mm

15 mm

4,32 m²/pak

48 pak/palet

Sinfonia wit

600 x 1200 mm

15 mm

5,76 m²/pak

30 pak/palet

Bolero wit

600 x 600 mm

15 mm

4,32 m²/pak

48 pak/palet

Bolero wit

600 x 1200 mm

15 mm

5,76 m²/pak

30 pak/palet
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NIEUW
OWAcoustic® premium Sinfonia
De perfecte allrounder
De vliesbekleding zorgt voor een vlak en strak plafond met
een uitstekende lichtreflectie
Uitstekende akoestische demping: geluidsabsorptie van 0,85
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