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I.R.S-Btech EPDM-rubberstroken
als waterkering tegen vocht
EPDM-rubberstroken zijn uitermate geschikt voor
de afdichting van ramen, dorpels, gevelelementen,
funderingen en kelderwanden. EPDM-stroken
zijn licht in gewicht en snel en eenvoudig aan
te brengen in lange banen. Ze zorgen voor een
duurzame afdichting, en beschikken over een
uitzonderlijke weerstand tegen atmosferische
invloeden zoals hoge en lage temperaturen,
UV-straling en ozon. De EPDM-rubberstroken
worden als waterdichting tegen opstijgend
vocht en als waterkering op de funderingen of
op het ondergrondse metselwerk aangebracht.
Toepassingen in woning- en utiliteitsbouw:
• waterdicht afwerken van muren en ramen
• vervanging van loodslabben
• afdichting van dilatatievoegen
• waterdicht afwerken van gordijngevels
• bekleding van goten en balkons
• zowel in renovatie als in nieuwbouw
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I.R.S-Btech biedt 2 types stroken aan. I.R.S-Btech EU-EPDM-stroken 0,5 mm
zijn nieuw in het assortiment van I.R.S-Btech. Deze stroken zijn 0,5 mm dik en
zijn beschikbaar op 20 lm en in verschillende breedtes. RESISTIT E SK is een
zelfklevende afdichtingsbaan met een toplaag in gewapend EPDM-rubber met
een totale dikte van 1,6 mm en beschikbaar op 20 lm, en in diverse breedtes. De
afdichtingsbaan bestaat uit een bovenlaag in EPDM-rubber met een intern wapeningsnet in glasvezeldraad en een onderlaag in een zelfklevende elastomeermassa.
EPDM-stroken zijn innovatief en bieden een
waterdicht alternatief voor lood, zijn duurzaam en elastischer dan bijvoorbeeld DPCfolies in PE en kunnen perfect waterdicht aan
elkaar gezet worden.
Alle loodvervangers in het assortiment
van I.R.S-Btech vindt u alvast terug in
hoofdstuk C van de catalogus.
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand

Anrin
Afvoergeulen in polyesterbeton,
met rooster in polyamide

01/05 – 31/05/2013: PVC-putten
01/03 – 31/05/2013: Derbigum
01/04 – 17/05/2013: Klöber
15/04 – 18/10/2013: IKO shingles

ACTIE

PVC-putten

01/05 – 31/05/2013
Bestel in mei dit PVC-pakket
aan een unieke actieprijs! Het
pakket bestaat uit 6 PVC-putten (Benorgekeurd). Meer informatie bij uw vertrouwde I.R.S-Btech-contact!
-15 %

ACTIE

Derbigum

Het rooster in polyamide is beschikbaar in twee kleuren: grijs en zwart.
Ze kunnen gebruikt worden in
belastingsklasse B125 (grijs) en C250 (zwart), en passen op de ANRINKE100-goten.
Het polyamide rooster:
• is even sterk als gietijzer;
• ziet eruit als gietijzer;
• roest niet;
• is budgetvriendelijker dan gietijzer.

PVC-inspectieputjes

Tot 31 mei 2013
Bij aankoop van tien potten Derbibond
NT ontvangt u één pot gratis. Bij aankoop van tien rollen Derbicoat NT ontvangt u één rol gratis. Deze acties zijn
geldig tot en met 31 mei 2013.

ACTIE

IKO Shingles

Centylon

Nu een gratis starterstrip bij aankoop
van 1 pallet Cambridge Xpress. Actie
geldig van
15 april 2013
tot en met
18 oktober 2013.

Prijswijzigingen
Producten
PVC toezichtsputten, sifonputten en acc.
Foamglas
Klöber
Onduline
Onduvilla
Almex
GXP noppenfolie

Datum

I.R.S-Btech biedt een ruim assortiment aan
inspectieputten uit PVC aan. Ze zijn BENORgekeurd en ook per stuk leverbaar.
Alle PVC materialen zijn vanaf nu ook per
stuk beschikbaar.

Prijswijziging

01/05/2013

+ ca. 6%

01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013

+ ca. 3%
+ ca. 3%
+ ca. 6%
+ ca. 5%
+ ca. 7%
+ ca. 3%

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.

De vloeibare waterdichting,
CENTYLON-FRANKOLON® is naast
gebruik voor dak, vloer, terras en kelder uitermate geschikt voor detaillering en aansluitingen. Het is compatibel met zowat elke ondergrond
en is de oplossing voor vaak voorkomende problemen bij het afdichten van aansluitingen. Daarbij biedt
de eenvoudige verwerking een groot
voordeel bij nauwe toepassingen.

NIEUWS

Spouwplaat
Grizoon
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. Deze zorgt ervoor dat
Grizoon alkali- (cement) bestendig is en
dus beter bestand is tegen de inwerking
van cement op de plaat.
U vindt meer informatie over Grizoon in
onze catalogus op pagina G58.

Rockpanel
Verzaagd op maat!
De Rockpanel® worden verzaagd op
maat van uw project!

PRODUCT VAN DE MAAND

LaDura Premium,
de stootvaste,
vezelversterkte
gipskartonplaat
Deze stootvaste vezelkartonplaat geeft u echt uitsluitend voordelen,
en dit voor elke toepassing. LaDura Premium is niet alleen stabiel, vrij
licht, extra brandveilig, bijzonder vochtwerend en ongekend geluidsisolerend, maar vooral opmerkelijk stootvast. Ze is dus uitermate geschikt
voor alle toepassingen waarbij een hoge stootvastheid vereist is. Door
de robuuste beleving van de wandconstructie kan u ze ook probleemloos gebruiken als scheidingswand in woningen
en als ondergrond voor het
tegelwerk in badkamers en
toiletten. En als extraatje
laat LaDura Premium zich
ook heel vlot monteren!
De voordelen van LaDura Premium op een rijtje:

I.R.S-Btech valt in de
prijzen

•
•
•
•
•
•

bijzonder stootvast en vochtwerend
ongekend geluidsisolerend en absoluut stabiel
extra brandveilig
bijzonder robuust
monteren op 0,6 mm staalproﬁelen
toepasbaar als scheidingswand

Architect +Workspace Award
Het architectenbureau URA heeft met
I.R.S-Btech de Architect +Workspace
Award gewonnen in de Plus Categorie
van de Architizer Awards. De Plus Categorie erkent de link tussen globale issues
en de structuren die de maatschappij
bouwt. De prijs werd door een internationale 200-koppige jury toegekend en
wordt op 16 mei in New York opgehaald.

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs, is gesloten op 1 mei, donderdag 9 en
vrijdag 10 mei, en maandag 20
mei 2013.
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MAN ZKT. STOOT
VSTE PLT VR.
PERF. AFW.!
LaDura Premium: dé vezelversterkte gipskartonplaat met vele voordelen
Wilt u absoluut zeker zijn dat uw binnenmuren tegen een stootje kunnen? Kies dan voor LaDura Premium,
de vezelversterkte (hout- en glasvezel) en dus uitzonderlijk stootvaste gipskartonplaat met tal van extra
troeven. Door haar hoge stootvastheid en uitstekende geluidsisolerende kwaliteiten is dit niet alleen
dé ideale plaat voor toepassingen in ziekenhuizen, scholen en bioscopen, ook in de woningbouw wordt
ze steeds populairder. Volkomen terecht, want haar robuustheid en enorme vocht- en brandbestendigheid
maken LaDura Premium uitermate geschikt als scheidingswand. Bovendien zijn de platen ultralicht en
razendsnel geplaatst. Zo spaart u kostbare tijd en moeite uit.
Meer weten over LaDura Premium en haar vele kwaliteiten?
Download meer info via www.siniat.be of vraag een staal,
brochure en technische informatie aan via info@siniat.be.
www.siniat.be
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