WATERPROOFING I EPDM

Tot 70% sneller werken
met Pre-tape
Geen vlam op het dak. EPDM is
vuurvrij verwerkbaar
50 jaar later nog even
waterdicht als de eerste dag
Duurzame dakbedekking
bestand tegen extreme
weersomstandigheden

www.sureseal-epdm.be

Uw kwaliteitsvol plat dak binnen
handbereik

Sure-Seal beschikt over het Pre-tape
naadsysteem:
naden maken gaat tot 70 % sneller!
Met Carlisle Sure-Seal-EPDM kunt u rekenen op een dak
met een extreem lange levensduur van 50 jaar en méér.
Sure-Seal is 100% recycleerbaar, zeer
milieuvriendelijk, heeft een helderregenwaterattest
en een ATG-UEAtc-keuring. Het beschermt uw dak
tegen de meest extreme weersomstandigheden. Met het
waterdichtingssysteem van Sure-Seal-EPDM ligt uw
kwaliteitsvolle platte dak binnen handbereik.
Carlisle Sure-Seal-EPDM is verkrijgbaar in kleine en grote
rollen van 3,05 m tot 15,25 m breed en van 30,50 m tot
61 m lang. De kleinere rol met Pre-tape (3,05 m x 30,50
m) zorgt ervoor dat uw plaatsing vlot, efficiënt en
gemakkelijk verloopt.
Met deze vooraf in de fabriek geplaatste zelfklevende
nadentape maakt de dakwerker de naadverbindingen
tot 70 % sneller. Zo werkt u met dezelfde kwaliteit,
maar aan een hoger tempo. Het is comfortabel en veilig
werken met deze EPDM, zonder vlam op het dak,
zonder brandgevaar.
Sure-Seal is met een elasticiteit van 400% zeer elastisch.
Hierdoor is deze EPDM-rubber beter bestand tegen
trekkrachten op het dak onder invloed van
temperatuurschommelingen. Bovendien is het
beloopbaar onder alle weersomstandigheden en kunt
u wanneer u wilt, het dak betreden.
Ten slotte bent u met Sure-Seal-EPDM zeker van helder
regenwater voor hergebruik en kunt u rekenen op een
verwachte levensduur van minstens 50 jaar.

www.sureseal-epdm.be

Duurzame EPDMdakafdichting

Bestand tegen hagel

100% brandveilige
plaatsing

Tot 70% sneller werken!
EPDM-dakrubber wordt geleverd met een
voorgemonteerde Pre-tape. Deze hoogtechnologische
zelfklevende nadentape wordt vooraf in de fabriek
aangebracht. Net omdat die al vooraf werd aangebracht,
kan de plaatsing tot 70% sneller. De
overlapverbindingen zijn bovendien gegarandeerd 7,5 cm
breed. Ook de kwaliteit van deze overlapverbindingen is
gegarandeerd!

Voor 50 jaar 100% waterdicht
YEAR

VM Building Solutions ontwikkelt bouwtechnische
oplossingen met de hoogste beschermingsfactor zowel
voor nieuwbouw als voor renovatie. Kwaliteit is ook
onze zorg! EPDM is blijvend elastisch, onderhoudsvrij,
beloopbaar en bovendien sterk hagelbestendig. Onze
waterdichtingssystemen beschikken over de nodige ATGUEAtc-keuringen. EPDM biedt u een uitzonderlijke
duurzaamheid van 50 jaar en meer.

Recuperatie helder regenwater
Vrijwel alle bouwvergunningen gaan gepaard met de
verplichting hemelwater te bufferen voor eigen
gebruik: toiletspoeling, wasmachines, vijveraanvulling
enzovoort. VM Building Solutions kan u een dakafdichting
aanbieden met een helderregenwatercertificaat.

Een milieuvriendelijke
oplossing voor uw dak

Ervaring en expertise onder 1 dak!
VM Building Solutions helpt u graag verder
VM Building Solutions verdeelt complete
waterdichtingssystemen in EPDM-dakrubber, zowel
voor nieuwbouw als voor renovatie. Dakwerkers
worden opgeleid in onze erkende opleidingscentra
en technische medewerkers bieden ondersteuning
aan op de werf.

VM Building Solutions biedt extra ondersteuning en
opleidingen aan. Deze gratis gepersonaliseerde
plaatsingscursussen voor professionele dakdekkers
duren een volledige dag, waarbij men na afloop een
attest ontvangt. Tijdens de praktijksessie maakt men
kennis met de verwerking van EPDM-rubber.

Het succes van onze daken is gebaseerd op twee
duidelijke principes : onze hoogkwalitatieve
duurzame producten én een foutloze installatie. Voor
een waterdichte toekomst, 50 jaar en langer!

VM Building Solutions biedt een waaier van
opleidingen aan voor EPDM-dakrubber
producten.

Gratis EPDM-rubber
opleidingen

Geïnteresseerd in een opleiding?
Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40

info@irs-btech.be
www.vmbuildingsolutions.com

Uw verdeler:

V.U. : Mark Vandecruys, Schoonmansveld 48, 2870 Puurs - België

Wenst uzelf een opleiding of vervolmakingscursus te volgen? Of
denkt u dat uw medewerkers hier baat zouden bij hebben? Dat
kan! Onze opleidingscentra zijn erkend door Constructiv,
waardoor u bijkomend kunt genieten van een financiële
tussenkomst.
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