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ANRIN, ook in de zware belastingsklasses
Anrin-afvoergeulen zijn de ideale oplossing voor opvang en
afvoer van water, zowel voor binnen- als buitengebruik. De
Anrin-afvoergeulen voor zwaardere belastingsklasses zijn
ook perfect geschikt voor de bouwmaterialenhandelaar
zelf. Denk maar aan het zware transport dat uw bedrijfsterrein dagelijks moet verwerken wanneer vrachtwagens
leveringen doen en heftrucks de zware ladingen verplaatsen. Alle Anrin-vormelementen zijn gemaakt van polyesterbeton, wat zich in het bijzonder onderscheidt door de
ecologische en bouwtechnische voordelen:
• Licht in gewicht
De elementen kunnen daardoor gemakkelijk manueel
verwerkt worden. Dat betekent kostenbesparing op de
werf.
• Waterdicht en corrosiebestendig
• Bestand tegen een grote waaier chemische producten.
Water wordt afgevoerd en tegelijkertijd wordt het
grondwater beschermd tegen verontreinigende stoffen
• Voor alle belastingsklasses tot F900 (900 kN)

IKO-shingles

ACTIE

Easy-Form

ACTIE

Anrin Self

ACTIE

Belastingsklasse

Toepassing

A15 (15kN)

plaatsen enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers,
bv. groenzones

B125 (125kN)

plaatsen toegankelijk voor personenwagens met matige
snelheid, bv. parkings

C250 (250kN)

plaatsen toegankelijk voor personenwagens en lichte
vrachtwagens met matige snelheid, bv. voetgangersstraten,
parkings

D400 (400kN)

rijstroken van wegen en straten, langs en dwars over de weg

E600 (600kN)

plaatsen voor intensief gebruik, bv. industrieterreinen

F900 (900kN)

vliegvelden en containerterminals

Regupol 9007
Grizoon
spouwisolatie
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A 15

B 125

C 250

D 400

E 600

F 900

U vindt meer informatie op pagina I26-17
van de I.R.S-Btech-catalogus.
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand

Kio composiet
putdeksels

15/04 – 18/10/2013: IKO-shingles
01/06 – 31/08/2013: Easy-Form
01/08 - 30/09/2013: Anrin Self-geulen

ACTIE

IKO-shingles

15/04 – 18/10/2013
Nu een gratis starterstrip bij aankoop
van 1 pallet Cambridge Xpress.

ACTIE

Easy-Form

Kio verdeelt innovatieve putdeksels uit
een speciaal composietmateriaal die
naast ecologisch, roestbestendig, onderhoudsvrij en laag in gewicht ook geluidsremmend en personaliseerbaar zijn.
Wanneer verkeer over de putdeksels rijdt, veroorzaken de KIO-putdeksels geen geluidsoverlast omwille van het composietmateriaal.
Daarnaast kunnen deze ook worden ‘gepersonaliseerd’: op de bovenkant kan bijvoorbeeld
perfect het logo van uw bedrijf of sponsor
worden aangebracht.

Bladlood

01/06 – 31/08/2013
Bij aankoop van 5 rollen
Easy-Form® aansluiten afdichtingsband
betaalt u er
slechts 4!

ACTIE

I.R.S-Btech biedt verschillende breedtes bladlood
aan. De diktes 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm,
2,00 mm (enkel op aanvraag) zijn verkrijgbaar in
het assortiment. Iedere week krijgt u, via onze
mailing, een update van de huidige loodprijzen
en de beschikbare voorraad. Ontvangt u deze
mailing nog niet, contacteer uw contactpersoon
of mail ons via info@btech.be.

ANRIN Self 100
Geniet nog tot eind september 2013
van de actieprijs op Anrin Self-geulen in
polyesterbeton. De actie is enkel geldig
bij afname van een vol pallet SELF100
met verzinkt sleufrooster.

NIE

UW

Prijswijziging
Product

Datum

Actis
reflecterende 01/09/2013
isolatie

Prijswijziging
+ ca. 6%

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.
Meer info op www.btech.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

Zelfklevend
aluminium
dampscherm
• Snelle en waterdichte plaatsing
• Geen risico’s wegens plaatsing
zonder vlam of open vuur
• Perfect dampscherm voor elke
dakopbouw
• Kleeft ook op steeldeck
• Compatibel met andere waterdichtingssystemen
• Handige breedte van 1,08 m bij
lengte 50 m

NIEUWS

Bongo-actie
Bedankt voor alle ingezonden antwoordformulieren. Een onschuldige hand
heeft uit alle inzendingen een selectie
winnaars gehaald.

Derbizinc en dakrandprofielen
Vanaf nu zijn dakrandprofielen en
Derbizinc standaard opgenomen in
onze stock. Derbizinc is op voorraad in
verpakking van 4 liter, maar kan ook
besteld worden in 2 en 10 liter.

Regupol 9007
Ontkoppeling van gebouwen per
pallet verkrijgbaar aan uitzonderlijke prijzen
De Regupol® 9007-strips koppelen de
muren los van vloeren en/of gewelven,
waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij
Regupol®
kan elk gebouw
geïsoleerd worden om rol- en
loopgeluiden in
te dijken.

PRODUCT VAN DE MAAND

Grizoon spouwisolatie
Grizoon is een kwalitatieve PUR-spouwplaat
die rondom voorzien is van een
tand- en groefsysteem. Grizoon heeft
bovendien een symmetrische bekleding: beide
zijden zijn voorzien van een grijze, matte cachering. Die zorgt ervoor
dat Grizoon alkali-(cement) bestendig is en dus beter bestand is tegen
de inwerking van cement op de plaat. Wie kiest voor Grizoon spouwisolatie, kiest voor duurzame isolatie van een hoge kwaliteit, geproduceerd met respect voor mens en milieu. Grizoon isolatieplaten hebben
standaardafmetingen van 600 mm x 1200 mm. Door hun lichte en
handzame formaat kunnen ze gemakkelijk en snel verwerkt worden.
Producteigenschappen (volgens NBN EN 13165)
• Warmtegeleidingscoëfficiënt λD volgens NBN EN 12667: 0,023 W/mK
• Volumegewicht in de kern, circa 30 kg/m3
• Mechanisch gedrag
Druksterkte bij 10% vervorming: CS(10/Y)120 volgens NBN EN 826
≥ 120 kPa (1,2 kg/cm2)
• Dampdiffusieweerstandsgetal µ van het PUR-schuim:
60 volgens ISO 10456
• Bekleding: gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies.
• Waterabsorptie lange termijn na totale onderdompeling WL(T)2
volgens NBN EN 12087 < 2%
• Brandgedrag
Euroclass F volgens NBN EN 13501-1
• Dimensionele stabiliteit
DS(70,90)2 volgens NBN EN 1604
- Vochttest 48 uur: 70°C, 90% RV
- Lengteverandering: ≤ 3%
- Breedteverandering: ≤ 3%
- Dikteverandering: ≤ 8%

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs, is ge sloten van 15 tot en met 26 juli
2013. Het I.R.S-Btech-team wenst
iedereen een prettige vakantie toe.
We zijn opnieuw open vanaf
maandag 29 juli 2013.
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Spouwplaat GRIZOON

N

(tand & groef)

Afmetingen
Dikte

Breedte

Lengte

Rd-waarde

60 mm

60 cm

120 cm

2,60

82 mm

60 cm

120 cm

3,55

100 mm

60 cm

120 cm

4,30
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