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Nieuwe isolatienormen 2015
De belangrijkste ingreep om een energiezuinige woning te creëren, is thermische isolatie aanbrengen. Niet alleen de keuze van het materiaal is belangrijk,
maar ook een correcte plaatsing is cruciaal zodat luchtlekken, temperatuurschommelingen en koudebruggen worden vermeden. De Vlaamse overheid maakt er
dan ook een prioriteit van dat tegen 2020 elke woning voorzien is van dakisolatie.
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Vanaf 1 januari 2015 is de ‘dakisolatienorm’ van kracht: wanneer bij een controle (doorgaans op aanvraag van een huurder) blijkt dat een dak niet voldoet
aan bepaalde normen, zullen er strafpunten worden toegekend. Vanaf 2020 kan
een woning zelfs ongeschikt verklaard worden op basis van het ontbreken van
dakisolatie. De boodschap is nu isoleren omdat subsidies en fiscale voordelen, die
op dit moment nog verkregen kunnen worden, in de loop van de komende jaren
waarschijnlijk sterk zullen afnemen.
Raad uw klanten dus zeker aan om te investeren in energiebesparing. Een overzicht van alle energiepremies vindt u steeds op www.energiesparen.be.
XPS

Meer informatie over de verschillende soorten isolatie kan u vinden
in de I.R.S-Btech-catalogus (hoofdstuk G).
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand

RESIClima, assortiment voor luchtdicht bouwen
Folie + tape

Isover Isoconfort35/32

Topkwaliteit in elk detail !
Win per bouwdetail 10 à 15 punten in uw EPB-score.

ACTIE

02/03 – 13/03/2015
Tijdelijke “Batibouw-korting” van 7%
op Isoconfort35 in 180 mm, 200 mm,
220 mm en 240 mm en op Isoconfort32
in 60 mm, 120 mm, 160 mm, 180 mm,
200 mm.

Fermacell
02/03 – 31/03/2015
Tijdelijke “Batibouw-korting” van 2%
op alle bestellingen.

Lenteactie Derbigum
15/03 – 15/05/2015
Lenteactie +33% gratis.
Koop 9 kokers Derbitech Sealstick en
krijg 3 kokers gratis ! Koop 3 kokers
Derbitech FA en krijg 1 koker gratis !
Koop 1 pallet Derbitech FA en krijg 1
Derbitech Powered Applicator gratis !
NIE

UW

Eerste bestelling
RESIClima
starterspakket: GRATIS display
in consignatie

➜
D=
55 cm

Clima

Buzon
Terrassen worden meestal uitgevoerd op een hellende
vloer (2-3%) om een snelle
evacuatie van het regenwater mogelijk te maken. De BC-PH5 Buzon helling corrector is het perfecte toebehoren voor de
uitvoering van een vlak terras op een schuine vloer
(chapes, platte daken, bestaande terrassen). Buzon BC-PH5 is een helling
corrector, gemakkelijk te gebruiken, die onder de basis van de vloerdrager
Buzon PB-serie kan worden geplaatst. Na correctie van de helling, is het
hoofd van de Buzon vloerdrager horizontaal. Door hellingen tot 5% (10% in
sommige gevallen) te compenseren zorgt Buzon BC-PH5 voor een vaste en
veilige plaatsing van tegels en balken die liggen op de vloerdragers.

RESIRoof 145

Prijswijzigingen

Onderdakfolie, niet gewapend
(145 gr/m2)

Fibrolith : + 3% vanaf 01/03/2015
Siniat : + 2% vanaf 01/03/2015
Fermacell : + 1.5 à 2% vanaf
01/04/2015
Golfplaten en toebehoren :
+ 2 % vanaf 01/04/2015
Siniat proﬁelen : prijsdaling
Deksels : prijswijzigingen
Buzon : + 4% vanaf 01/04/2015
Biplex : + 2.5% vanaf 01/04/2015

3-lagige onderdakfolie,
100% polypropyleen.
Temperatuursbestendigheid -40°C/+80°C.

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.
Meer info op www.irs-btech-distributie.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

H = 240 cm

01/02 – 31/03/2015
Speciale actie voorwaarden voor Anrin
polyester betongoten, PVC buizen,
gronddoek en Magictex.
Gelieve uw vertrouwde contactpersoon te contacteren voor meer info.

B = 100 cm

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.

RESITape Multi

RESITape Split

RESIRoof 145

RESIRoof 160

Onderdakfolie, gewapend
(160 gr/m2)
Dampopen, gewapende
onderdakfolie bestaande uit
4 lagen 100% polypropyleen.
Temperatuursbestendigheid
-40°C/+80°C.

RESIRoof 160
RESITape Multi

RESITape Split

NIEUWS

PRODUCT VAN DE MAAND

Opleiding en demonstratie
voegtechnieken gipsplaten

Recticel® BI-4
De opvolger van Eurothane® Bi-3 is
Eurothane® Bi-4 PIR isolatie voor platte
daken met een verbeterde isolatiewaarde (λd = 0,026 W/mK). Nieuw is
ook de unieke bekleding van zandvrij
gebitumineerd glasvlies. Deze Recticel®
isolatie wordt al ruim 40 jaar gebruikt
en blijft de standaard voor het isoleren
van platte daken in Belgie, voor zowel
nieuwbouw als renovatie. Eurothane®
Bi-4 isolatie is universeel inzetbaar voor
platte daken met zowel een kunststofals een bitumineuze dichtingslaag.

Siniat heeft een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking
van wanden en plafonds met gipskartonplaten: fillers, finishers en 2-in-1
producten in poedervorm of als gebruiksklare pasta. Laat uw klant zelf
ervaren hoe hij tijd en geld kan besparen via een demonstratie of in het
Siniat opleidingscenter.
Demonstratie
Een demonstrateur van Siniat komt bij uw klant langs op de werf of
kantoor voor een vrijblijvende demonstratie van Siniat FILLER B, FILLER
X60, READYMIX PRO, enz.

Chape-net (glasvezelwapeningsnet) op rol
Glasvezel chapenetten worden gebruikt
voor het verstevigen van normale chapevloeren.

Nieuwe I.R.S-Btech
cataloog
De nieuwe I.R.SBtech cataloog
is beschikbaar
vanaf april.
Wenst u onze
I.R.S-Btech
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.

Training center
Uw klant krijgt alle ‘tips en tricks’ tijdens de praktijkopleiding. Gratis dagopleiding voor beginners en als vervolmaking:
• Opvoegen met en zonder wapeningsband
• Schilderklare afwerking
• Afwerken van binnen-en buitenhoeken, overgang wand en plafond.
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building materials

Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal gesloten zijn op maandag 6 april
2015 (paasmaandag).
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SINIAT vernieuwt assortiment
schroeven
Het vernieuwde Siniat schroevenassortiment speelt meer dan ooit in op kwaliteit, eenvoud en prijs. Dankzij
strenge kwaliteitscontroles tijdens het productieproces wordt een consistente prestatie van de schroeven
gegarandeerd. De aangepaste verpakking maakt het makkelijker om de juiste schroeven te herkennen. Met
de vernieuwing van het schroevenassortiment zet Siniat een verdere stap in haar innoverende bedrijfsvoering.
Totaaloplossing
Met deze aanvulling op het Siniat-aanbod biedt het bedrijf eenvoudige totaaloplossingen van hoge kwaliteit
voor een betaalbare prijs aan ontwerpers, opdrachtgevers en montagebedrijven. Het assortiment schroeven
zonder voorboren is speciaal ontworpen om de plaatsing van Siniat-systemen te vergemakkelijken. De WABen High Density-schroeven krijgen een gekleurde coating, respectievelijk goudkleurig en metaalgrijs, voor een
verbeterde herkenbaarheid. Tijdens het productieproces worden de schroeven aan verschillende steekproeven
en kwaliteitstesten onderworpen om zo optimale resultaten te bereiken.
SB

STANDARD BOARD SCHROEVEN
Deze snelbouwschroef met dubbele kop dient ter bevestiging van gipsplaten op metalen en houten draagstructuren. Voorboren is niet nodig en het
gefosfateerde staal verhoogt de corrosieweerstand aanzienlijk.
LENGTES: 25, 35, 45, 55, 75 MM

WAB SCHROEVEN

WAB

Dit zijn snelbouwschroeven met dubbele kop ontwikkeld voor de vochtbestendige en schimmelwerende WAB-gipsplaat. Ze zijn dan ook extra corrosiebestendig en uiterst snel te bevestigen zonder voorboren.
LENGTES: 25, 41 MM

HIGH DENSITY SCHROEVEN

HD

Deze schroeven met unieke schroefdraad hebben een hoge indraaisnelheid en werden ontworpen voor de extra harde gipsplaat LaDura Premium
en de onbrandbare gipsplaat Prégyfeu-A1 (voornamelijk voor plafondtoepassingen met schroeven te plaatsen. Voor de plaatsing van Prégyfeu-A1
op stalen kolommen en liggers worden stalen nieten voorzien). Ze zijn zelftappend en het verzinkte staal verhoogt de corrosieweerstand aanzienlijk.
LENGTES: 25, 35, 45 MM

ZELFBORENDE SCHROEVEN METAAL OP METAAL

M2M

Deze zelfborende schroeven zijn speciaal ontworpen om 2 metalen profielen onderling te bevestigen.
LENGTE: 13 MM

P2M

ZELFBORENDE SCHROEVEN PLAAT OP METAAL
Met deze schroef worden gipsplaten op een verzwaarde metalen draagstructuur bevestigd zonder voorboren. Ze zijn geschikt voor profielen met
een dikte tot 2mm.
LENGTE: 35 MM

STANDARD BOARD SCHROEVEN HOUT

P2W

Deze schroeven hebben een dubbele schroefdraad en een hoge corrosieweerstand en zijn ontworpen om gipsplaten snel en zonder voorboren op
een houten draagstructuur te bevestigen. Ideaal voor houtskeletbouw dus.
LENGTES: 45 MM
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