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I.R.S-Btech:
BUZON® regelbare tegeldragers
Een uitmuntende stabiliteit voor een
uitstekende kwaliteit!
De BUZON®-tegeldragers doen dienst
als ondersteuning van terrastegels,
ballasttegels of houten vloerbalken
zoals Bankirai. Door de tegels of
balken op tegeldragers te plaatsen,
zorgen ze voor de bescherming van de dakafdichting. Bovendien is het dankzij de tegeldragers steeds
mogelijk om uw ondergrond te controleren op lekkage. Een bijkomend voordeel is dat de ondergrond
steeds eenvoudig gereinigd kan worden. Dankzij de
regelbare tegeldragers kan u uw terras steeds in voldoende helling plaatsen, en toch over een vlakke vloer
beschikken.
De BUZON®-tegeldragers zijn snel en eenvoudig
te plaatsen, licht van gewicht en hebben een groot
draagvlak, wat zorgt voor een opmerkelijke uitstekende stabiliteit. De kwaliteit van tegeldragers, geproduceerd uit polypropyleen,
garandeert een onberispelijke weerstand tegen slechte weersomstandigheden en
ultraviolet licht.
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Regelbaar in de hoogte: van 28 tot 965 mm
De tegeldragers zijn geschikt voor toepassing in combinatie met betontegels, graniet en hardsteen, maar tevens
voor houten vloeren. Ze zijn in de hoogte verstelbaar. De
regelbare tegeldragers kunnen uitgerust worden met extra
verhogers. Zo is het met dit systeem mogelijk om uw terras
te regelen van 28 tot 965 mm. De regelbare tegeldragers zijn
uitgerust met een ingebouwde schroefdraad, die zorgt voor
een makkelijke manuele afregeling. De vulplaatjes, apart te
verkrijgen, kunnen kleine oneffenheden tussen de tegels
opvangen.

Vanaf juni 2013 zijn de BUZON-tegeldrager per stuk verkrijgbaar.
U vindt meer informatie op pagina F3-4 van de I.R.S-Btech-catalogus.
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand

NIEUW bij Rockwool
Het ROCKWOOL-assortiment heeft in 2013 enkele veranderingen
ondergaan. De belangrijkste lichten we graag voor u uit.

15/04 – 18/10/2013: IKO-shingles
01/06 – 31/08/2013: Easy-Form
PVC-putten : tot einde voorraad
Nagels met platte kop : tot einde
voorraad

ACTIE

IKO-shingles

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

ACTIE

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

NIE

Datum

PVC toezichtsputten, sifonputten en acc.

01/05/2013

+ ca. 6%

Foamglas

01/05/2013

+ ca. 3%

Klöber

01/05/2013

+ ca. 3%

Onduline

01/05/2013

+ ca. 6%

Onduvilla

01/05/2013

+ ca. 5%

Almex

01/05/2013

+ ca. 7%

GXP noppenfolie

01/05/2013

+ ca. 3%

UW

Prijswijziging

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.

Deze drukvaste isolatieplaat voor platte daken
is een doorontwikkeling
van de Coldﬁxx. Rhinoxx is een alleskunner
onder de dakplaten: hij
is geschikt voor zowel
gebrande,
mechanisch
bevestigde,
koudverkleefde als losliggende dakbedekkingssystemen. De nieuwe Rhinoxx-platen vervangen
daarom niet alleen de Coldﬁxx-platen, maar
ook de eerste generatie Rhinox-platen.
Die zijn enkel nog beschikbaar tot
einde voorraad.
Het Rhinoxx-assortiment bestaat uit Rhinoxx, Rhinoxx D en
Rhinoxx-afschot.

Spouw- en gevelassortiment

Prijswijzigingen
Producten

Rhinoxx: nieuw in
het plattedakenassortiment

Alle producten in het
spouw- en gevelassortiment hebben voortaan
één vaste maat (1200 x
600 mm). Het spouwassortiment is uitgebreid
met de Rockﬁt 431 BP
en Rockﬁt 434 HP. Beide
platen zijn aan de spouwzijde voorzien van een
gecoate, microgeperforeerde aluminium bekleding voor een verbeterde thermische prestatie. Rockﬁt 434 HP is een harde rotswolplaat,
Rockﬁt 431 BP een halfharde en veerkrachtige rotswolplaat voor een
zeer concurrerende prijs. Beide platen zijn geschikt voor thermische
isolatie van gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling
en vliesgevels.

NIEUWS

PRODUCT VAN DE MAAND

Derbibond NT®
De URSA glaswol-isolatie, URSA Geo, is
het perfecte uitganspunt voor een prettig binnenklimaat! I.R.S-Btech biedt de
volgende URSA isolatieproducten aan:
• Spijkerﬂensdekens URSA 12 en URSA
22
• Glaswolplaat op rol URSA Hometec
• Spouwplaten Ursa 44, Ursa 144 en
URSA Walltec
• Gevelisolatie URSA Façade
• Isolatie van scheidingswanden URSA
30 en 34
• Isolatie van metalen wanden URSA 24
U vindt deze producten op de pagina
G 42-45 van de I.R.S-Btech catalogus.

URSA PureOne
PureOne is een minerale wol die eenvoudig te plaatsen en neutraal is: geurloos, minder stofﬁg, niet irriterend en
voelt zacht aan.
De isolatie is geschikt voor alle toepassingen van minerale wol, heeft hoge
thermische prestaties, is brandwerend
en garandeert een uitstekende akoestische bescherming.

DERBIBOND NT® is een milieuvriendelijke, bitumineuze
koudlijm, zonder enig risico bij transport en verwerking.
DERBIBOND NT® is een koudlijm vrij van vluchtige organische componenten (VOC).
DERBIBOND NT® wordt gebruikt voor het verkleven van
bitumineuze waterdichtingsmembranen en bitumineuze
onderlagen. DERBIBOND NT® vormt bovendien een waterdichte laag tussen
de ondergrond en het waterdichtingsmembraan.

Voordelen
• Bewezen techniek sinds meer dan 70 jaar; resulteert in meer dan
100 miljoen m2 ervaring
• Compatibel met nagenoeg alle bestaande ondergronden en isolatiematerialen
• Blijft elastisch, vangt thermische schokken op, en laat kleine bewegingen
van het gebouw en waterdichtingsmembranen toe
• Behoudt de kwaliteit van het membraan in tegenstelling tot het vlamlassen
• Laat tijdens de verwerking correcties toe en kan op licht vochtige
ondergrond (handdroog) toegepast worden
• Perfecte en totale hechting
• Gebruiksklaar en makkelijk te verwerken
• Werkt oneffenheden van de ondergrond weg
• Werken met DERBIBOND NT® resulteert in een extra waterdichtingslaag
• Meer veiligheid door gebruik van koudlijm en afwezigheid van warme
bitumen of brander

Derbitech® Sealstick
DERBITECH® Sealstick is ontworpen om alle
gebruikelijke bouwmaterialen en dakafdichtingsmembranen af te kitten.
DERBITECH® Sealstick is een milieuvriendelijke, sneldrogende elastische lijm en professionele voegkit voor aansluitingen op
daken, dakpannen, dakproﬁelen, koepels,
ventilatiesystemen, regenwaterafvoeren of
rond schouwen, ramen of deuren.

Voordelen

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs, is gesloten 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.

• Geeft, zonder gebruik van een primer, een uitstekende hechting op bitumineuze dakafdichtingsmembranen, metaal, hout, stenen ondergronden en
op de meeste synthetische oppervlakken
• Uitstekende permanente elasticiteit
• Hoge weerstand tegen UV-straling en weersomstandigheden in alle
klimaatzones
• Kan gebruikt worden in keukens en sanitaire plaatsen, heeft een goede
weerstand tegen schimmels
• Overschilderbaar met verf op waterbasis
• Kleeft op licht vochtige en poreuze
ondergronden zoals steen, beton …
• Gemakkelijk aan te brengen en te
verwerken
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Zomeractie!
Actie geldig van 01/06/13 t.e.m. 30/09/13.
Vraag ernaar bij uw handelaar.

Bij aankoop van
6 bussen DERBIBOND® NT
van 25 kg :

1 STANLEY GRATIS!

Bij aankoop
van 10 kokers
DERBITECH® SealStick

2 kokers
GRATIS!

www.derbigum.be
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