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Alstublieft
Uw plat dak zal 50 jaar later
nog even waterdicht zijn
als de eerste dag

EPDM

MASTERSYSTEMS
Rubber met dampdrukverdelende onderlaag …
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Wie ruim 15 miljoen m² EPDM-rubber op
Belgische daken liggen heeft, mag zeggen dat
hij enige ervaring heeft. Al vele jaren is het de
opdracht van I.R.S gebouwen duurzaam
waterdicht te maken. Dankzij onze innovatieve,
hoogwaardige EPDM-rubberen dakafdichtingen
combineert u een reeks eigentijdse eisen en
voordelen in één oplossing.
Onze MasterRoofers verzorgen elk jaar
duizenden projecten, zowel in nieuwbouw als
renovatie. Hierbij spelen we op een professionele
manier in op de veranderende behoeften inzake
kwaliteit en energiebesparend denken.
Vijf jaar geleden hebben we ook ingezet op
de zon. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een
fullservice zonne-energiepartner, en dat met
verschillende vooruitstrevende I.R.S-SOLARsystemen. Om alles gestroomlijnd te laten
verlopen, kunt u steeds rekenen op onze
specialisten. Wij stellen onze knowhow graag te
uwer beschikking. Pas als u alle facetten correct
weet in te schatten, bent u zeker van uw zaak.
Dan heeft u dé oplossing om de toekomst vol
vertrouwen tegemoet te gaan, maximale
bescherming te genieten en indien gewenst
maximale energie te genereren. Al uw fraaie
ideeën zullen zo werkelijkheid worden.
Ons I.R.S-team staat steeds tot uw dienst !

INDUSTRIE-DAKEN
PRIVÉ-DAKEN
ENERGIE-DAKEN
GROEN-DAKEN
TERRAS-DAKEN

Alstublieft, uw Masterplan :
MASTERSYSTEMS-RUBBER
50 jaar later nog even waterdicht !
HET DAK, de vijfde gevel van uw gebouw, verdient alle aandacht.
Met vier vooruitstrevende EPDM-rubbersystemen levert Mastersystems
u de hoogste beschermingsfactor en spelen we in op de veranderde
behoeften op het vlak van kwaliteit en energiebesparend denken.
DE TOEKOMST van uw dak en eigendom veiligstellen doet u samen
met onze dakexperts, die u op een professionele manier adviseren.
Graag komen we bij u ter plaatse om na te gaan hoe we uw gebouw op de
beste manier kunnen beschermen, zowel voor nieuwbouw als renovatie.
KWALITEIT is het orderwoord. Met Mastersystems kiest u voor een
EPDM-rubber met dampdrukverdelende polyesteronderwapening,
kiest u voor 100% helderregenwaterrecuperatie, kiest u voor 100%
vuurvrije plaatsing, kiest u voor een dak ontworpen om 50 jaar en langer
mee te gaan.
ECOLOGISCH denken is de toekomst. Bij de ontwikkeling van
Mastersystems ging onze bijzondere aandacht naar duurzaamheid.
Het betekent kiezen voor kwaliteit en efficiëntie, voor ecologie en
efficiëntie. Beide gaan immers meer dan ooit hand in hand.
Energie winnen uit zon- en daglicht en zonnereflectie verlaagt uw kosten.

EPDM

MASTERSYSTEMS
Innovatieve platte daken in EPDM-rubber …
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Uw platte dak zal 50 jaar later nog even waterdicht zijn als de eerste dag.
Voor iedereen die zijn dak bij voorkeur van de zonnige kant
bekijkt, levert MASTERSYSTEMS het dakdichtingssysteem met
de hoogste beschermingsfactor, en dat zowel voor nieuwbouw
als renovatie.
We zetten graag de voordelen voor u op een rijtje :
50 jaar levensduur, geen vuur tijdens de plaatsing, brandveilig
volgens Pren 1187-1, een rekvermogen van meer dan 400%, heel sterk
bestand tegen UV, ozon en IR, rotbestendig, wortelwerend, thermisch
stabiel van -50° tot +130°C, aanpasbaar (ook na tientallen jaren),
bijzonder licht eigen gewicht.

20
JAAR
PRODUCTIE
E RVA R I N G

100 % FABRIEKSGARANTIE dankzij onze hoogtechnologische (FAT-)
naadverbinding. Dankzij dit systeem wordt ons dak uit MastersystemsEPDM voorzien van een vooraf in de fabriek aangebrachte naadverbinding.
En u zal in de toekomst 70% sneller naden maken !!!

MASTERSYSTEMS-TOPLINE
Uw ongezien en superdikke EPDM-verhaal …
Alle MASTERSYSTEMS-daken zijn ontworpen om 50 jaar mee te gaan.
Bij ons TOPLINE-gamma leggen we de lat nóg een stuk hoger.
We verhogen de EPDM-dikte nog eens met ruim 30%. Dat resulteert in nóg
meer unieke en sterkere producteigenschappen. Voor allen die hun dak
willen voorzien van de allerhoogste beschermingstroef, bied MASTERSYSTEMS-TOPLINE ongeziene mogelijkheden. Op die manier verleggen we
de grenzen van uw EPDM-dak opnieuw. Bij specifieke toepassingen kan dit
een interessante meerwaarde betekenen.

Dankzij Mastersystems-Topline wordt de mechanische weerstand van
uw dak indien gewenst nog verder verhoogd en de levensduur opgedreven
tot 75 jaar.
100 % FABRIEKSGARANTIE op helderregenwaterrecuperatie.
Dankzij ons constante streven naar perfectie zijn we er in geslaagd een dakbedekking te ontwikkelen die geen schadelijke stoffen in het milieu brengt.

Mastersystems EPDM-rubberdaken
zijn tevens ontworpen om perfect
helder regenwater te recupereren.

EPDM

MASTERSYSTEMS-REFLECT
The Green One, uw dak net zo koel als je zelf wilt …

Dankzij de witte, ultrareflecterende, gemodificeerde EPDM-rubber
worden zonnestralen tot 75% gereflecteerd en vermindert de
buitentemperatuur van gebouwen tot 25°C, wat meteen een belangrijk
warmteschild (en dus energiebesparing) kan betekenen.
Bovendien is MASTER-REFLECT de ideale dakbedekking voor
kristallijne zonnepanelen. Dankzij het reflecterende vermogen van onze
witte EPDM-rubber verhoogt het rendement van uw zonnepanelen
tot 4% en krijgt u een dak met hoog rendement.
Met Mastersystems-Reflect kiest u voor reflecterende
witte EPDM-rubber. Het zal u een pak energie besparen.

100% FABRIEKSGARANTIE op de kwaliteit van onze EPDM-rubber.
Inderdaad, wij staan volledig garant voor de waterdichte eigenschappen
van onze dakmembranen. Alle testen wijzen op een levensduur van 50 jaar
én meer !

MASTERSYSTEMS-SOLAR
Grijpt zonne-energie door middel van soepele PV-modules …
Met MASTER-SOLAR combineert u onze innovatieve dakbedekkingen
met zonne-energie. Onze witte of zwarte MASTERSYSTEMS-EPDMrubber wordt voorzien van geïntegreerde amorfe fotovoltaïsche zonnecellen.
We zetten voor u de voordelen op een rijtje :
MASTERSOLAR integreert zich perfect in de EPDM-rubber, er worden
geen “zichtbare” elementen op het dak geplaatst, het is licht van gewicht
(3,5 kg/m²), het doorboort de dakhuid niet, heeft een vermogensgarantie
van 20 jaar, is gebaseerd op de innovatieve Triple-junction-technologie,
is bijzonder duurzaam en betrouwbaar, en kent een bijzonder interessante
prijs-kwaliteitverhouding. Mastersystems-Solar is dankzij zijn lage gewicht geschikt
voor alle platte daken waar geen water op blijft staan.
100% FABRIEKSGARANTIE op de kwaliteit van onze Uni-Solar
zonne-cellen. Deze cellen met licht gewicht vormen samen met onze
Mastersystems-EPDM-rubber één geheel en zijn voorzien
van de 20-jarige UNI SOLAR-vermogensgarantie.

U hoort het vaak :
“Jammer dat ons dak niet groter was,
dan hadden we nog veel méér groene stroom
kunnen maken.” Precies aan die mensen richten wij
onze blijde boodschap. Uw dakoppervlak zal in de toekomst
maximaal benut worden. Dankzij ons uitgekiende
montagesysteem krijgt de SUNHUNTER grip op het
totale dakoppervlak. Het gevolg is een veel hoger
rendement van uw beschikbare dakoppervlak.
www.sunhunter.eu

EPDM

TECHNISCH DAKADVIES
Vakbekwaam én dakbekwaam …

Daken
Zonne-energie
Goten
Terrassen
Daktuinen

Dakdekken is tegenwoordig veel meer dan een ambacht alleen.
Het is een wetenschap. Daarom krijgen onze dakwerkers een gedegen
opleiding. Het is bijzonder belangrijk vooraf te bepalen wat we van ons dak
verwachten. Willen we regenwater recupereren ? Willen we ons gebouw
airco-koelen ? Denken we aan zonne-energie ? Daarom hechten we
veel belang aan nadenken. In functie van uw project en bijhorende
verwachtingen wordt er een dakopmeting, een dakstudie, een bestek,
een offerte opgemaakt. De plaatsing gebeurt door ervaren dakdenkers.
Uw dak is ons vak. Wij kunnen u tot in detail adviseren inzake DAK- en
SOLAR-beheer.

100% SERVICE Onze specialisten in EPDM-rubber staan voor u klaar.
U kunt kiezen uit de volgende diensten : dakstudie, dakinspectie,
projectbegeleiding, budgetopmaak, offerteopmaak, werfbegeleiding,
technisch advies, dakontwerp enzovoort.

SAMEN & GEVAT
Uw 1e MASTER-voordeel : geen vlam op het dak
Mastersystems-rubber wordt volledig koud geplaatst zonder brandgevaar

Uw 2e MASTER-voordeel : 50 jaar waterdicht
Ook externe studies geven ons een extreem lange levensduur
Uw 3e MASTER-voordeel : 1 500 000 000 m² platdak-ervaring
Mastersystems wordt geproduceerd door de absolute wereldmarktleider

Uw 4e MASTER-voordeel : weerstaat -50 tot +130°C
Extreme zon, vorst of regen, niets zal uw eigendom in de toekomst deren

Uw 5e MASTER-voordeel : 400% rekvermogen
De souplesse van onze rubberen dakafdichting is scheuroverbruggend

Uw 6e MASTER-voordeel : 100% helderregenwaterrecuperatie
Wenst u regenwater te hergebruiken ? Kies voor I.R.S-zekerheid
Uw 7e MASTER-voordeel : beste prijs-kwaliteitverhouding
Mede dankzij de extreem lange levensduur vindt u geen sterkere oplossing
Uw erkend verdeler :

I.R.S - Europalaan 73 - 9800 Deinze - Belgium
Tel. 0032 9 321 99 21 - Fax 0032 9 371 97 61
E-mail info@waterdicht.be - Web www.mastersystems.be

