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Fermacell Comfort Board Light
Praktisch formaat en licht in gewicht
Met de nieuwe Comfort Board levert fermacell het ideale plaatje op het ideale moment.
Eén persoon mag niet meer dan 25 kg tillen. De praktische fermacell Comfort Board
is met zijn 15,5 kg licht van gewicht en daarmee volledig in overeenstemming met
de wetgeving. Bovendien is de plaat eenvoudig te verwerken. En dankzij de 4-zijdig
afgeschuinde kanten is ook een vlakke wand een fluitje van een cent!
■ Afmeting: 900 x 1200 mm
■ Dikte: 12,5 mm
■ Gewicht: 15,5 kg (Arbo proof)
■ Inclusief 4-zijdig afgeschuinde hoeken:
Snellere montage
Vlakker resultaat
■ Duurzaam bouwen:
100% recycleerbaar
■ Geluidsisolerend
■ Brandwerend
■ Licht van gewicht
■ Eenvoudig verwerkbaar
■ Extreem belastbaar
■ Stootvast
■ Vochtbestendig
fermacell Comfort Board platen zijn snel en eenvoudig volgens de standaard
verwerkingsrichtlijnen van fermacell te monteren. U heeft voor montage op de onderconstructie alleen de volgende toebehoren nodig:
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Tradex (Wave)

ACTIE

Fermacell

ACTIE

Derbigum NT

ACTIE
Gaasband

Kant-en-klaar finisch

Voegengips

Voegenlijm

Meer informatie over deze producten kan u vinden op pagina A 23,
27 & 28 van de I.R.S-Btech catalogus.
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Nieuw : Siniat Klick-Board / Dagkant /
Levelline

Acties van
de maand
01/09 - 31/10/2015: Tradex (Wave) 10 + 2
01/09 - 31/10/2015: 5% extra korting op
alle Fermacell toebehoren

Klick-Board is een innovatieve gipsplaat die u snel en eenvoudig de
gewenste vorm geeft door middel van een gepatenteerd uniek klikprofiel. Creëert in een handomdraai hoeken, waardoor een hoekbeschermer
overbodig wordt.

15/06 - 15/09/2015: Actie Derbigum NT
(3 & 4) mm

Tradex (Wave)
Siniat dagkant, Makkelijke en tijdsbesparende oplosssing voor binnendagkanten in elke renovatie- of nieuwbouwproject.

01/09 - 31/10/2015
Tradex (Wave) 10 + 2 GRATIS

Levelline, variabele hoekbeschermer is een flexibele en uitermate sterke wapeningsband voor
hoekafwerking. Bestaat uit latex verzadigd papier
en een kern uit copolymeer.

Fermacell
01/09 - 31/10/2015
5% extra korting op alle Fermacell
toebehoren

ideaal alternatief voor lood en zink
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

UW

Abriso foams: + 3% vanaf 01/08
Profielen, schroeven en nagels voor
Rockpanel: + 2,5% vanaf 01/11

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.

Tradex Wave maakt het mogelijk om aansluitingen, tussen het
dak en het metselwerk van schoorstenen of andere mogelijke
wandaansluitingen, waterdicht af te werken.
Tradex Wave is geschikt om oppervlaktes met verschillend reliëf
waterdicht te verbinden.
Tradex Wave is over de hele breedte zelfklevend en beschikbaar
in meerdere kleuren (rood, donkerbruin, grijs en antraciet) en bovendien is het licht in gewicht en gemakkelijk te installeren.

NIEUWS

ISOVER Comfortpanel 32
ISOVER Comfortpanel 32 is een glaswolplaat, aan beide zijden bekleed met
een zacht beschermend vlies, waarop
om de 10 cm merkstrepen werden
aangebracht voor de versnijding.
Aan één langszijde van de plaat werd
een snede aangebracht. Deze zorgt voor
een extra isolatielaag achter de Metal Stud-structuur. Zo worden koudebruggen vermeden.
ISOVER Comfortpanel
32 ( λD = 0.032 W/m.K)
is beschikbaar in 3 diktes: 60, 120 en 140mm.

PRODUCT VAN DE MAAND

Buzon vloerdragers
Buzon vloerdragers zijn ideaal voor het verkrijgen van een perfect terras, op een stabiele
basis. Dankzij hun professionele toebehoren,
garanderen Buzon vloerdragers een stabiele en duurzame plaatsing van o.a. beton
en keramische tegels, natuursteen, houten of
composiet terras. De beschikbare hoogtes, tot
96 cm, compenseren aanzienlijke hoogteverschillen en transformeren onvoorziene plaatsen in aangename terrassen. Plaatsing op Buzon vloerdragers maakt
het mogelijk om tuinslangen, elektrische kabels en andere nutsleiding te
dekken en geven toch een gemakkelijke toegang indien nodig.
Toepassingen Buzon vloerdragers :

FOAMGLAS koudlijmen
Doordat jonge dakdekkers weinig of
geen ervaring hadden met smeltketels, groeide echter de vraag naar alternatieven. Al zo’n 10 jaar geleden antwoordde FOAMGLAS® daarop met de
introductie van twee bitumineuze koudlijmen: de PC® 500 en de PC® 11. Beide
lijmen zijn kant-en-klaar, snel aan te
brengen, en doeltreffend. Ze verzekeren
een langdurige, perfecte en gelijkmatige
hechting, terwijl ze ook de veiligheid
verhogen door het gebruik van een gasbrander tot een minimum te beperken.

PC® 500 bevat maar een klein percentage solventen - minder dan 6% - en
wordt gebruikt voor de verlijming van
FOAMGLAS® -platen op dakvlakken uit
beton en hout alsook voor de verlijming
van bitumineuze afdichting.

I.R.S-Btech cataloog
Wenst u onze I.R.S-Btech cataloog
online te raadplegen?

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal gesloten
zijn op vrijdag 6 november 2015.

www.btech.be

PC® 500 is een gebruiksklare, zeer gebruiksvriendelijke ééncomponentenlijm
(thixotroop) op bitumineuze basis die
specifiek werd ontwikkeld voor het
FOAMGLAS® - Kompactdaksysteem.

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.
Schoonmansveld 48
| B-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40
30 | F +32 (0)3 500
40 40
info@btech.be | www.b
tech.be
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Voor meer informatie, contacteer uw
I.R.S-Btech contactpersoon.
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PB-SERIE
Niets vervangt de ervaring !

Buzon Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verstelbaar hoogte
vanaf 15 tot 965 mm

Verstelbare polypropyleen vloerdragers, licht, vlug
en eenvoudig te gebruike; uitstekende stabiliteit
dank zij een breede lagervlak.
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Security clip
Groot lagervlak
1000 kg ladingen
UV en weeromstandigheden bestendig
Balksteun
Hellingsregelaar tot 10%
Snelle water eliminatie
Beschadigd niet de waterdichtheid
eenvoudige en betrouwbare uitvoering

12/08/15 09:01

b.zine
september ’15

