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Waarom luchtdicht bouwen?
I.R.S-Btech informeert.
Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te
beperken. Bij de traditionele woningbouw blijven er zeer veel kieren waarlangs ongecontroleerd koude buitenlucht naar binnen kan waaien. Deze
kieren en spleten leiden tot warmteverlies en tocht. Bovendien kan vochtige
lucht in de buurt van spleten condenseren en dat werkt schimmelvorming
in de hand.
Luchtdicht bouwen betekent spleten en kieren vermijden en ervoor zorgen
dat de warmte zoveel mogelijk binnen blijft.
Onderdakfolies
Onderdakfolies zijn capillaire, dampdoorlatende folies samengesteld uit een waterdichte toplaag en
uit een onderlaag die de condensatie van een
woning zal absorberen en vervolgens geleidelijk zal afgeven aan de buitenkant. I.R.S-Btech
heeft een gloednieuw assortiment onderdakfolies in verschillende diktes en kwaliteiten.
Naast de standaard gewapende en ongewapende
onderdakfolie bestaat het nieuw assortiment uit:
- Vitaxx Plus
- Korafleece

Tradex &
Tradex Wave

ACTIE

Isover
Isoconfort 35

ACTIE
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ACTIE

Onderdakfolie
Delta &
Korafleece

NIEUW

Suspente
Integra2

- Delta-Maxx
- Korafleece Plus

Luchtdichting aanbrengen
Om een goede luchtdichtheid te waarborgen, is het belangrijk
om ook de overgang van de verschillende materialen in de
woning goed luchtdicht te maken en ervoor te zorgen dat
het luchtscherm geen doorboringen en beschadigingen
vertoont. I.R.S-Btech biedt verschillende producten aan voor
een luchtdichte afwerking. Belgaflam is een brandwerend
dampscherm vervaardigd uit soepel lage densiteit
polyethyleen. Belgaflam wordt ingezet als dampscherm
voor het bekomen van een wind- en dampdichte dak/wand
constructie.
Meer info vind je terug in de I.R.S-Btech cataloog.
Meer informatie over het assortiment onderdakfolies kan u
vinden in de I.R.S-Btech catalogus (B3-5).
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand

Onderdakfolie Delta

01/10 - 30/11/2013: Tradex & Tradex Wave
01/10 – 31/12/2013: Isover Isoconfort 35
15/10 – 31/12/2013: Ursa Hometec

Tradex & Tradex Wave

ACTIE

01/10 – 30/11/2013
Bij elke bestelling van 10 rollen Tradex
of Tradex Wave ontvangt u 2 rollen
GRATIS.

ACTIE
01/10/2013 – 31/12/2013
U kunt de verkoop van dakisolatie een
boost geven. Op elke rol Isoconfort 35
(18, 20 of 22 cm) die verkocht wordt
tussen 01/10 en 31/12/2013, staat een
unieke code. Deze code kan men ingeven op www.warmth4ever.be en kans
maken op een reis voor 2 naar Cuba.

De Vitaxx Plus is een gewapende onderdakfolie die dampdoorlaatbaar
en 4-lagig is met een dubbele geïntegreerde kleefband. De folie is extreem scheurbestendig, water- en slagregendicht. De Vitaxx Plus heeft
ook een anti-slip oppervlak, meet 1.5m op 50m en heeft een gewicht
van 160gr/m2.
De Delta-Maxx is een dampopen, 2-lagige onderdakfolie met capillaire laag voor opname en
afvoer van vochtrestanten.De folie is waterdicht
en verzekert een betrouwbare bescherming van
de thermische isolatie tegen regen, poedersneeuw en permanente condensbelasting.
De isolatie blijft steeds droog en de Delta-Maxx kan rechtstreeks op
de isolatie geplaatst worden. De folie heeft een rasterstructuur voor
een gemakkelijke en precieze versnijding en is zeer robuust en uiterst
scheurbestendig.

Onderdakfolie Koramic
De Korafleece is een gewapende onderdakfolie bestaande uit 5 lagen polypropyleen met
een dubbele geïntegreerde kleefstrook. De folie
heeft een temperatuurbestendigheid van -40° C tot +80° C en meet
1.5m op 50m.
De Korafleece Plus is een onderdakfolie bestaande uit twee lagen PUgecoat polyestervlies met een dubbele geïntegreerde kleefstrook. De
folie heeft een temperatuurbestendigheid van -40° C tot +90° C en
meet 1.5m op 50m.

URSA Hometec
15/10 - 31/12/2013
Bij aankoop van minstens een pallet
URSA Hometec -10% extra, geldig op
breedte 18, 20, 22 en 24 cm.

Prijswijzigingen

NIE

UW

– vanaf 1/1/2014:
Multimax: - 5%
Dampschermen: ongewijzigd
Rest van het gamma: + 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.

Vloeibare waterdichting voor dak,
terras, kelder,
detaillering en
aansluitingen

NIEUWS

PRODUCT VAN DE MAAND

Ironman Hawaï 2013
Frederik Van Lierde heeft zijn favorietenrol
in de Ironman van Hawaï 2013 helemaal
waargemaakt.
Van Lierde was na het zwemmen en het
fietsen vierde, maar in de afsluitende marathon was hij niet meer te houden.
Van Lierde had een superdag. Hij liep naar
de zege in de meest prestigieuze triatlon ter
wereld.
I.R.S-Btech wenst Frederik Van Lierde en
het hele team hartelijk proficiat met zijn
ijzersterke overwinning!

FREDERIK VAN LIERDE

Suspente Intégra2 maakt kinderspel van dakisolatie in meerdere lagen

Siblitum wordt
Vermaspha
Vermaspha (voorheen Siblitum) bestaat
uit een mengsel van vermiculietkorrels
omhuld met bitumen.
Dit product is afgestemd op het herstellen
van het niveau van oude vloeren en platte
daken, en biedt bovendien thermische
isolatie (λD = 0,076 W / mK) en akoestische isolatie tegen contactgeluiden.

Verlofregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal
gesloten zijn op vrijdag 1 en
maandag 11 november 2013. We
nemen vakantie van donderdag
19 december 2013 tem. vrijdag 3 januari 2014. I.R.S-Btech,
vestiging Puurs is opnieuw open
vanaf maandag 6 januari 2014.

Met de nieuwe Suspente Intégra2
maakt ISOVER komaf met de extra
houten structuur die tussen gordingen moet getimmerd worden
om dikkere isolatiepakketten in 2 lagen aan
te brengen.
Een gemak en een hoop tijdswinst dus, en dit zowel voor de
doe-het-zelver als voor de professionele aannemer.
De Suspentes Intégra2 zijn gele ophangstangen uit composiet met een
metalen pin en aan het uiteinde een rondel en een afsluitdop.
Zowel de isolatielaag als het dampscherm kunnen nog makkelijker, efficiënter en sneller aangebracht worden, door ze simpelweg over deze
ophangstangen te spiesen. Zo wordt een perfecte luchtdichtheid, een
maximale energiesparing en een optimaal comfort bij dakisolatie, kinderspel.
Het is dus de ideale manier om dikkere isolatiepakketten aan te brengen in oudere, maar ook in nieuwe dakstructuren: goedkoper en
sneller. Bovendien sla je met deze minerale wol oplossing meerdere
vliegen in één klap: uitstekende thermische isolatie en luchtdichting,
maar ook een goede geluidsisolatie (niet onbelangrijk onder een dak),
brandveilig want niet brandbaar én duurzaam.
De Suspente Intégra2 ophangstangen zijn combineerbaar met alle
soorten dakisolatie van ISOVER: Isoconfort 32/35 (deel van het ISOVER
Intégra Vario systeem voor daken of spanten) en Comfortpanel 32
(deel van het ISOVER Optima-systeem
voor daken met kepers en gordingen),
alsook met de accessoires Vario KM
duplex, Vario KB1, Vario DoubleFit en de Optima staanders en liggers.
De Suspente Intégra2 ophangstangen worden verkocht in dozen van
50 stuks en bestaan in 2 afmetingen: 12/16 cm en 16/20 cm.
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Op elke rol Isoconfort 35 (18, 20 of 22 cm) die u tussen
1/10 en 31/12/13 koopt, staat een unieke code. Geef die
in op www.warmth4ever.be en maak kans op een reis
voor 2 naar Cuba (hoofdprijs) of op één van de vele
waardecheques voor andere warme bestemmingen
(deelprijzen) die elke maand worden uitgereikt.
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Isoleer uw dak nog dit najaar en win tot 4 ×

BELASTINGAFTREK 2013

REIZEN NAAR
DE ZON

Isoleer nog
dit jaar om
zeker te zijn
van uw
fiscaal voordeel
van 30%

1/10 – 31/12:
Maak kans op een
reis naar Cuba of
naar 1 van de vele
andere warme
bestemmingen.*

Alle info en deelname: www.warmth4ever.be
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