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Binnenafwerking in combinatie
met ResiClima
De keuze van gipsplaat hangt af van welke functie
de ruimte heeft waar de bekleding komt. Bij de
algemene bekleding kiest men vaak voor de klassieke gipsplaat.
Indien men op zoek is naar gipsplaten voor gebruik in een badkamer kiest men beter een vochtwerende plaat. Een voorbeeld hiervan is de WAB
gipsplaat van Siniat. Deze “Wet Area Board” is
een extra waterwerende gips- plaat, uiterst herkenbaar door zijn oranje kleur. Het is dé gipsplaat
voor douche, badkamer, keuken,...
Brandveiligheid is een eigenschap van gipsplaten
waarnaar meer en meer gevraagd wordt. Fermacell geeft hier met de A1-plaat en de Aestuverplaat een antwoord op. De brandwerende Fermacell Firepanel A1 en de Aestuver-plaat behoren
tot de hoogste Europese materiaal- klasse volgens
DIN EN 13501-1.
Voor vloer- of wandbekleding staat akoestische isolatie ook hoog op de verlanglijst. De
vloerelementen van Fermacell, die beschikbaar zijn met of zonder isolerende onderlaag,
zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.
Tot slot zijn er ook gipsplaten die een hoge stootweerstand hebben. De Siniat LaDura
Premium-plaat is hier een mooi voorbeeld van.

Beschermfolie

ACTIE

DerbigumNT
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Aansluitend op de binnenafwerking heeft I.R.S-Btech ook een
volledig
luchtdichtingsgamma:
RESIClima. Werken met 1 compleet luchtdichtingssysteem: alle
accessoires van folies tot tapes en
lijmen, zijn compatibel met elkaar.
Alle accessoires kunnen op elkaar
worden aangesloten, dit resulteert
in 100% kwaliteit voor uw volledige luchtdichting. Topkwaliteit in
elk detail! Win per bouwdetail 10
à 15 punten in uw EPB-score.

Meer informatie over deze producten kan u vinden in hoofdstuk A
en D van de I.R.S-Btech catalogus.
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Recticel: Eurothane G

Acties van
de maand
01/06 - 31/08/2015: Magictex
beschermfolie
15/06 - 15/09/2015: Actie Derbigum NT
(3 & 4) mm

Magictex beschermfolie
01/06 – 31/08/2015
Speciale voorwaarden op de Magictex
beschermfolie.

Eurothane G, de ideale binnen isolatie,
is een uniek en duurzaam product van
Recticel Insulation. Niet alleen krijgt u
een perfect isolatieschild met een hoge
isolatiewaarde. U kunt ook rekenen op
een nieuw muuroppervlak dat snel klaar
is om te behangen of te schilderen.
Eurothane G isolatie is hiervoor aan
één zijde bekleed met een gipskartonplaat. Tussen het gipskarton en de isolatie zit bovendien al een dampscherm.
Eurothane G leent zich uitstekend als
zolder- en binnen isolatie van muren en
plafonds. De plaatsing van de platen,
met een kleefspecie of via een mechanische bevestiging, is gemakkelijk en
efficiënt.

Siniat WAB-plaat

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

Derbigum NT
15/06 – 15/09/2015
Actie Derbigum NT (3 & 4) mm:
Koop 10 rollen en krijg 1 rol GRATIS
Derbigum NT.

NIE

Prijswijzigingen

De WAB-plaat (“Wet Area Board”) is
een extra waterwerende gipsplaat, uiterst herkenbaar door zijn oranje kleur.
De WAB-platen worden gebruikt als
scheidingswanden, muurbekledingen
en plafonds waarvoor een verhoogde
weerstand tegen vocht vereist is. Ze
kunnen gecombineerd worden met
de andere gipsplaten van Siniat. Het is
dé gipsplaat voor douche, badkamer,
keuken, zwembad, sauna, onder luifel
buiten enzovoort.

100% bepleisterbaar voor
UW

een luchtdichte aansluiting

Vanaf 1 augustus prijsstijging
XPS met 6€/m³ netto
De juiste prijzen vindt u in de I.R.SBtech-catalogus.
Meer info op www.irs-btech-distributie.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

RESIBand 100, 200, 300
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PRODUCT VAN DE MAAND

Spouwplaat GRIZOON

OWA: Brillianto
Brillianto is onderdeel van onze
OWAlifetime collectie. Met een
uitstekende geluidsabsorptie, goede
brandwerendheid en een mooi, egaal
wit vlies is Brillianto de ideale keuze
voor veeleisende opdrachtgevers met
een beperkt budget. De panelen zijn
eenvoudig en snel te monteren met de
systemen van OWAconstruct ®.

ISONAT Flex 40 ecologische isolatieplaat
Ecologische isolatieplaat in
NIEUW houtvezel die zorgt voor een
goede binnentemperatuur
zowel in de zomer als in de
winter, zorgt ook voor een goede geluidsisolatie en comfort. ( = 0,038 W/m.k).

www.btech.be

Nieuwe I.R.S-Btech
cataloog
Wenst u onze I.R.SBtech cataloog online
te raadplegen?
Verstuur uw aanvraag
naar info@btech.be
en ontvang uw inloggegevens. Deze
cataloog wordt steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld
per assortiment.
Voor meer informatie, contacteer
uw I.R.S-Btech contactpersoon.
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Grizoon is een kwalitatieve PURspouwplaat 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 D 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%
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Meer informatie kan u vinden in de I.R.S-Btech- catalogus (G62).

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal gesloten
zijn op maandag 17 augustus 2015.
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Spouwplaat GRIZOON
(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

120 mm

60 cm

120 cm

5,20
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