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I.R.S-Btech, isolatieproducten voor diverse
toepassingen
Dankzij de energieprestatie-regelgeving (EPB) leggen bouwheren en architecten steeds
meer de nadruk op energiezuinig bouwen, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Energie
besparen is immers niet alleen goed voor het milieu, maar ook voordeliger voor de
klant. Een laag E-peil leidt tot een laag energieverbruik en dus een lage energiefactuur.
Energiezuinig bouwen blijft alvast het belangrijkste aandachtspunt voor de komende
jaren! Isoleren is een duurzame investering in de toekomst!

Niet alleen de keuze van het materiaal is belangrijk, maar ook een correcte plaatsing
is cruciaal zodat luchtlekken, temperatuurschommelingen en koudebruggen worden
vermeden. I.R.S-Btech heeft een ruim assortiment isolatiematerialen voor diverse toepassingen. We stellen er u er enkele voor.
Grizoon is een kwalitatieve PUR-spouwplaat. Wie kiest
voor Grizoon-spouwisolatie, kiest voor duurzame isolatie van een hoge kwaliteit, geproduceerd met respect
voor mens en milieu. Door hun lichte en handzame formaat kunnen ze gemakkelijk en snel verwerkt worden.
Grizoon

De platen Eurothane Bi-4 bestaan uit PIR-schuim met een
verbeterde isolatiewaarde (d/λ D 0,026 W/mK) en hebben
een nieuwe, unieke bekleding van zandvrij gebitumineerd
glasvlies voor een nog vlottere plaatsing. Eurothane Bi-4isolatie is universeel inzetbaar voor platte daken met de
meeste kunststof- of bitumineuze dichtingslagen.
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Meer informatie over deze producten kan u vinden op van de
I.R.S-Btech catalogus (hoofdstuk G).
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Tradex Wave Primer
voor aanhechting op gladde ondergronden

Acties van
de maand
01/10 - 15/12/2015: Derbigum
01/11 - 25/11/2015: Isoconfort 35
01/11 - 16/12/2015: Fermacell + toebehoren

Derbigum
01/10 - 15/12/2015
Koop 10 rollen
Derbigum-onderlaag
en krijg 1 rol GRATIS.

Isoconfort 35
01/11 - 25/11/2015
Binnenkort komen
de koude dagen
er weer aan, waardoor de consument
meer aandacht zal besteden aan
isolatie. Daarom voorzien wij een tijdelijke korting: -10% op de ISOVER
Isoconfort 35 (180 - 240 mm).

Fermacell
01/11 - 16/12/2015
5% extra korting op alle Fermacellplaten en toebehoren
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Tradex Wave is een membraan uit synthetische rubber (EPDM), versterkt met aluminium
strekmetaal. Tradex Wave is geplisseerd,
waardoor de rol in de lengterichting tot 30%
langer kan worden gemaakt zonder de rubber uit te rekken. Daardoor laat Tradex Wave
zich heel goed op dakpannen met een hoger
proﬁel uitleggen. Tradex Wave is geschikt
om oppervlaktes met verschillend reliëf waterdicht te verbinden. Het is over de volle breedte
zelfklevend. Tradex Wave hecht goed op poreuze ondergronden die stofvrij zijn, zoals nietgeglazuurde dakpannen, beton, baksteen, Eternit en asfalt. Bij het aanhechten op gladde ondergronden bevelen wij de Tradex Wave Primer
aan (geglazuurde dakpannen, gelakt metaal, glas, enzovoort).

Regupol Silent Wall
Akoestische ontkoppeling van gebouwen
De Regupol 9007-strips koppelen de muren
los van vloeren en/of gewelven, waardoor
ﬂankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij
Regupol kan elk gebouw geïsoleerd worden
om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan
de muur geplaatst worden. Regupol heeft
een zeer lange levensduur, is volledig recycleerbaar en is goed bestand tegen vocht.

silent wall
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Akoestische ontkoppeling
van gebouwen

Prijswijzigingen
Profielen, schroeven en nagels voor
Rockpanel: + 2,5% vanaf 01/11/2015
Rockpanel plaat: + 2,5% vanaf 01/01/2016

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.

De Regupol 9007-strips
koppelen de muren los van
vloeren en/of gewelven,
waardoor flankerend geluid
wordt onderdrukt.
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PRODUCT VAN DE MAAND

Isover Isoconfort 35:
dé isolatieplaat voor uw dak

Lood- en zinkprijzen
Via deze weg melden we u graag dat u
uw beste dagprijs voor lood en zink kan
aanvragen via onze binnendienst.
U kan I.R.S-Btech Puurs dagelijks bereiken tijdens de kantooruren op 03 500
40 30 of via mail info@ btech.be.
U vindt meer informatie over onze
producten op:
www.irs-btech-distributie.com

ISOVER heeft in zijn assortiment het bekenste en meest verkochte dakisolatieproduct op de Belgische markt, ISOVER Isoconfort 35. Het succes
van deze plaat is te danken aan verschillende troeven. Isoconfort 35 is een
glaswolplaat die bekleed is met een zacht vlies. Het heeft een gedeclareerde lambdawaarde van 0,035 W/mK. De plaat is speciaal ontworpen voor
de isolatie tussen de kepers of het regelwerk, en is eenvoudig te klemmen
tussen de balken. Dankzij hun grote elasticiteit en hun licht gewicht kunnen
de isolatieplaten gemakkelijk naar de zolder worden gebracht en tussen de
balken worden geklemd. Om de 10 cm zijn er merkstrepen aangebracht zodat de platen vlot op maat kunnen worden versneden. Dit vergemakkelijkt
de plaatsing bij onregelmatige keperafstanden en vermijdt ook het risico op
koudebruggen.

Online catalogus
De online catalogus wordt steeds
up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment.
Wenst u onze I.R.S-Btech-catalogus
online te raadplegen? Verstuur uw aanvraag naar info@btech.be en ontvang
uw inlog-gegevens.
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Contacteer uw I.R.S-Btech contactpersoon voor meer informatie.
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Vergeet niet het lucht-/dampscherm van het Vario Xtra-gamma aan te
brengen (voor het schroeven van de gipsplaten), noodzakelijk om condensatieproblemen te voorkomen en om de luchtdichting te garanderen. Met
het nieuwe Vario XtraSafe damp-/luchtscherm heeft ISOVER opnieuw
een bekend systeem verder vervolmaakt. Meer mogelijkheden en nog meer
veiligheid! De nieuwe Vario Xtra-productfamilie biedt een brede waaier
aan functionele en efﬁciënte oplossingen.
Dankzij de nog sterkere variabiliteit op het gebied van waterdampdiffusie
(Sd-waarde: 0,3 m - 20 m) past Vario XtraSafe zich zeer nauwkeuring
aan, zelfs onder de extreemste klimaatomstandigheden. Eén persoon is voldoende om het membraam vlot te plaatsen. Dankzij een speciaal klittenbandsysteem kleeft het membraan makkelijk aan de Vario XtraFix-strips
en kan het, indien nodig, ook gemakkelijk losgemaakt
worden voor correctie.
Isoconfort 35
is verkrijgbaar
in diktes van 60 mm
tot en met 240 mm.

Wintervakantie
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs, zal
gesloten zijn op vrijdag 6 en
woensdag 11 november 2015.
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