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NIEUW in het assortiment: FlorDepot
Nieuw

Eenvoudig groendaksysteem van I.R.S-Btech
Groendaken zijn ecologisch en bieden heel wat voordelen. Ze hebben onder
andere een warmte- en geluidsisolerende werking, ze verrijken de biodiversiteit
in de stad, ze bufferen regenwater en vangen afvoerpieken op van hevige buien
zodat de riolen niet overbelast
geraken. Daarom verdeelt I.R.SBtech het FlorDepot-systeem
voor de plaatsing van groendaken.
Deze FlorDepot-pakketten kunnen aangewend worden voor
daken met een helling tussen
1 en 15 graden. De extensieve
dakbedekking van FlorDepot is
eenvoudig te realiseren en voordelig. De begroeiing is bijzonder
geschikt voor platte daken die
weinig gebruikt worden en waar niet vaak op wordt gelopen. Zo kunnen bijvoorbeeld fabrieksgebouwen en winkelcentra, maar ook woonhuizen en garages tegen
relatief lage kosten worden beplant.
Dankzij zijn geringe gewicht en ongecompliceerde legsysteem is deze extensieve
begroeiing niet alleen geschikt voor nieuwe daken. Ook eigenaars van oudere gebouwen of huizen kunnen proﬁteren van de voordelen van dakbegroeiing.
De groendaken van FlorDepot
bestaan uit drie componenten:

Centylon
BluePac

ACTIE

Derbibond NT

ACTIE

Derbicoat NT

ACTIE

EPDM-stroken

NIEUW

FlorDepot

NIEUW

Rhinoxx
Suspente
Integra2

1. Vegetatiemat L35
2. Extensieve substraat
3. Sedumscheuten

international

Als de dakafdichting niet wortelvast is, is een PE-folie van
minimum 0,4 mm noodzakelijk!
De begroeiing is eenvoudig op te bouwen en kan zonder basiskennis of bevestigingsmateriaal worden geplaatst. Dankzij zijn lichte gewicht van slechts 55 kg/m²
(waterverzadigd) is het systeem uitermate geschikt voor bijna alle platte daken,
garages, carports en tuinhuisjes.
Meer informatie over de FlorDepot-groendaken kan u vinden in de I.R.S-Btechcatalogus (C4-5).
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand

Suspente Integra2

01/02 – 30/04/2013: Centylon BluePac
01/03 – 30/04/2013: Tradex/Tradex Wave
01/03 – 31/05/2013: Derbibond NT
01/04 – 17/05/2013: Klöber

ACTIE

Centylon BluePac

10 + 2
“VERLENGD”
Bij de aankoop
van tien Centylon BluePacs ontvangt u twee BluePacs gratis. Deze actie is ten gevolge
van het slechte weer verlengd tot 30
april 2013 en is geldig voor BluePac 1 kg
en 2,5 kg.

Tradex/Tradex Wave

ACTIE

10 + 2 “VERLENGD”
Bestel vandaag tien rollen Tradex
of tien rollen zelfklevende Tradex
Wave, en ontvang twee rollen gratis.
Deze actie is geldig van 1 februari tot en
met 30 april 2013.

ISOVER Suspente Integra2 is een
ophangsysteem, bestaande uit gewapend composiet, dat toelaat om
glaswolpanelen van het type Isoconfort 32/35 samen met het vochtregulerend dampscherm Vario KM duplex
onder een hellend dak te ﬁxeren. De
luchtdichtheid van het systeem wordt
gegarandeerd door het ophangsysteem te vergrendelen met de Integra2-doppen. De Suspente Integra2
maakt deel uit van het Vario luchtdichtingsgamma.

De zekere oplossing voor binnenisolatie:
schimmelvrij, ecologisch en hygiënisch
De huidige regelgeving vraagt om
gebouwen steeds voldoende te
isoleren. Binnenisolatie blijft een
delicate methode door risico’s zoals condensatie en schimmelvorming.

Bij aankoop van tien potten Derbibond
NT ontvangt u één pot gratis. Deze
actie is geldig van 1 maart tot en met
31 mei 2013.

FOAMGLAS® garandeert:
• biologisch gezonde en duurzame binnenisolatie
• hoogwaardig leefcomfort gezien het massieve karakter van het isolatiemateriaal (geen holle klank)
• uitstekende brandveiligheid en geen toxische rookontwikkeling
• geen schimmelvorming ten gevolge van damp- en luchtdichtheid
• maatvastheid, vormstabiliteit en geen capillaire vochtopname
• constante isolatiewaarde gedurende de hele gebruiksduur van het
gebouw
• geen koudebruggen ten gevolge van kabels en leidingen

Prijswijzigingen

FOAMGLAS® bespaart energie en verbetert blijvend het woonklimaat
voor elke ruimte, bij nieuwbouw en renovatie. Voor kwaliteit tot in de
kleinste details.

ACTIE

Derbibond NT

Producten
Fermacell
IKO-shingles
en toebehoren
XPS
Foamglas
Klöber
Onduline
Onduvilla
Almex
GXP noppenfolie

Datum
01/04/2013

Prijswijziging
+ ca. 2%

01/04/2013

+ ca. 4%

01/04/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013

+ ca. 8%
+ ca. 3%
+ ca. 3%
+ ca. 12%
+ 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.

NIEUW
EPDM-stroken
tegen opstijgend vocht
• 0,5 mm dik beschikbaar in
verschillende breedtes, rollengte 20 lm
• Als alternatief voor DPC folie
• Perfect verwerkbaar met
strokenhechter

NIEUWS

URSA
Nieuw in het assortiment!
U vindt vanaf nu ook de isolatieproducten van URSA in het I.R.S-Btech-assortiment. In onze catalogus kan u een volledig overzicht
vinden van de
URSA-producten.

Nieuwe I.R.S-Btechcatalogus
De nieuwe I.R.S-Btech-catalogus is er.
Hij is ook online beschikbaar op onze
website via www.btech.be. Heeft u nog
geen exemplaar ontvangen? Contacteer
uw I.R.S-Btech-contactpersoon.

Aludex
Nieuwe afmeting voor ALUDEX
Het zelfklevende aluminium dampscherm ALUDEX is vanaf nu beschikbaar
met een nieuwe breedte van 1,08 m en
met een dikte van 0,4 mm. ALUDEX met
een breedte van 1,0 m
is beschikbaar tot
einde voorraad.

PRODUCT VAN DE MAAND

Rhinoxx: een alleskunner onder de dakplaten
Deze drukvaste isolatieplaat 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. Deze
platen zijn enkel nog beschikbaar tot einde voorraad. Het Rhinoxxassortiment bestaat uit Rhinoxx, Rhinoxx D en Rhinoxx-afschot.
Drukvaste dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density-productietechnologie.
Geschikt voor:
• met de vlam gelaste dakafdichtingssystemen
• koudverkleving van zowel
kunststof als bitumineuze
dakafdichtingssystemen
• mechanisch
bevestigde dakafdichtingssystemen
• losliggende dakafdichtingssystemen met ballast
Dikte

Breedte

Lengte

Rd-waarde

Per pallet, losse platen

60 mm

1000 cm

600 cm

1,50

24,0 m²

80 mm

1000 cm

600 cm

2,00

18,0 m²

100 mm

1000 cm

600 cm

2,50

14,4 m²

120 mm

1000 cm

600 cm

3,00

12,0 m²

140 mm

1000 cm

600 cm

3,50

10,8 m²

160 mm

1000 cm

600 cm

4,00

9,6 m²

Contacteer I.R.S-Btech voor meer informatie!

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs, zal
op volgende dagen gesloten zijn:
maandag 1 april, maandag 1
mei, donderdag en vrijdag 9 en
10 mei en maandag 20 mei 2013.
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Rhinoxx

Als het écht top moet zijn!

Rhinoxx, dé platdakisolatie van Rockwool®, waarop zowel met de vlam gelast als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is dankzij de Dual Density technologie met
glasvliescachering. Rhinoxx is gemakkelijk te verwerken én veilig, want de isolatieplaat heeft
een EURoclASS A2-s1 ,d0. Bovendien is deze isolatie perfect dimensiestabiel, met een hoge
windweerstand en duurzaam van nature. Een dakisolatieplaat die alles heeft? Het bestaat.

Sta op Rhinoxx.

www.rockwool.be

www.rockwool.nl
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