RESITRIX®, top in dakafdichting
- Totaal gamma EPDM afdichtingssystemen voor platte daken
- Topkwaliteit: dé nummer 1 in België
- Uitsluitend geïnstalleerd door RESITRIX erkende plaatsers
- Fabriekswaarborg: 10 jaar / levensduur 50 jaar
- Blijvend elastisch, waterdicht en onderhoudsvrij
- Technische fiches en aangepaste lastenboeken op deze site beschikbaar
- Opleiding, certificatie, levering materiaal en toebehoren via I.R.S-Btech
Bewezen levensduurverwachting:
minimaal 50 jaar
Het befaamde SKZ-instituut (Seuddeutches Kunststoff-Zentrum) heeft via recent onderzoek van stalen, gesneden uit 5
tot 25 jaar oude daken, vastgesteld dat RESITRIX een minimale levensduurverwachting heeft van 50 jaar, mogelijks te
verlengen tot 100 jaar.
Minimaal onderhoud

RESITRIX is een uniek technisch concept, ontworpen in functie van gewaarborgde duurzaamheid. Een onverwoestbaar
materiaal, thermisch gelast tot een feilloos waterdicht geheel. De plaatsing gebeurt enkel door RESITRIX erkende
plaatsers.
Absolute garanties

RESITRIX wordt door de fabrikant maximaal gewaarborgd. In deze waarborg zijn product én kosten bij herstelling
inbegrepen, gedurende een periode van 10 jaar. Niet degressief en zonder kleine lettertjes. Wie doet beter?

Groendaken
Waarom kiezen voor I.R.S-Btech
groendaksystemen?

Robuust materiaal
Glasvezel gewapend EPDM rubber
met hoog rekvermogen
Thermisch gelaste, waterdichte naadverbindingen
Bestand tegen extreme agressie
Certificeerd wortelvast (S KW)

Producten
Maak kennis met ons productaanbod: RESITRIX, TOP in dakafdichting. Ontdek de talloze voordelen van ons
product.
Wenst u te weten welk RESITRIX product geschikt is voor een welbepaalde applicatie?
Kies dan een toepassingsgebied in de linkse navigatiekolom.
Overzicht producten
Producteigenschappen
Productvoordelen
EPDM
Gevonden: 1 tot 9 van 9

•
•
•
•

Resitrix SK P
RESITRIX SK P is een partieel zelfklevende afdichtingsbaan in gewapend EPDM rubber, met lasbare overlappen.
RESITRIX SK P onderscheidt zich dankzij de partiële kleeflaag waardoor dit product uiterst geschikt is voor renovatie op
een bestaande bitumineuze afdichting en wordt éénlaags toegepast op PIR of PUR isolatie.

Resitrix SK W
RESITRIX SK W bestaat uit een toplaag in gewapend EPDM rubber en een zelfklevende SBS-onderlaag. RESITRIX SK
W is een wortelvaste waterdichting (FLL gecertificeerd) en hierdoor ook geschikt voor toepassing in groendaken.
RESITRIX SK W biedt een oplossing voor de afwerking van brede goten.

Resitrix MB
RESITRIX MB bestaat uit een toplaag in gewapend EPDM rubber en een onderlaag in SBS met PE folie. RESITRIX MB
kan ook gebruikt worden op brugdekken met betonnen rijvloer en in de tunnelbouw.

Gevonden: 1 tot 9 van 9

Resitrix CL (Classic)
RESITRIX CL bestaat uit een toplaag in gewapend EPDM rubber en een onderlaag in bezand SBS.

Resitrix GA
RESITRIX GA bestaat uit een toplaag in gewapend EPDM rubber met een SBS-hoogpolymeer onderlaag van 3,5 mm
dikte. RESITRIX GA wordt specifiek gebruikt voor toepassingen met gietasfalt en voor dakparkings.

Resiflex SK 80
RESIFLEX SK 80 is een uitzetvoegband bestaande uit EPDM-rubber met cachering in zelfklevende SBS-bitumen.

Resistit E SK

RESISTIT E SK is een zelfklevende afdichtingsbaan met een toplaag in gewapend EPDM rubber met
een totale dikte van 1,6mm. RESISTIT E SK wordt geleverd in zelfklevende stroken van 100 tot 1000
mm breedte. Overlappen worden gelast met warme lucht.
•
•

Speciale afwerking

U bent hier: Home - Kwaliteit

Kwaliteit
RESITRIX biedt een totaal gamma hoogwaardige afdichtingssystemen voor platte daken, eenvoudig te plaatsen,
brandveilig en bovendien milieuvriendelijk.
RESITRIX bouwt een netwerk uit van erkende plaatsers om de kwaliteit van uw plat dak te garanderen.
RESITRIX is een duurzame oplossing voor elk plat dak

Alle RESITRIX producten zijn intern gewapend met glasvezel. Deze wapening zorgt voor de dimensionele stabiliteit en
een hoge inscheurweerstand. Het intern wapeningsnet beschermt RESITRIX tegen beschadiging door vallende
voorwerpen. Dankzij de hoge elasticiteit is RESITRIX zeer goed bestand tegen scheuren en perforaties. Uitvoeringen in
winter of zomer en zelfs bij extreme weersomstandigheden zijn kwalitatief even duurzaam. RESITRIX vergt een
minimaal onderhoud. RESITRIX is steeds beloopbaar voor onderhoud van het dak en de apparaten die erop staan.
Terug naar boven
Thermische gelaste, waterdichte naadverbindingen
De kwaliteit, garantie en levensduur van uw dak wordt in grote mate bepaald door de overlapverbindingen. Dankzij de
SBS bitumenlaag kan RESITRIX gelast worden met hete lucht, waardoor twee banen perfect aan elkaar kunnen
gesmolten worden: de hechtlaag en bitumenlaag vormen een naad met 100% garantie op waterdichtheid. Van zodra
bitumen uit de naad vloeit, is de naad altijd en blijvend dicht. Door de zichtbare bitumen is tijdens werfbezoeken altijd
een visuele kwaliteitscontrole mogelijk.
Terug naar boven
Net van RESITRIX erkende plaatsers
In het opleidingscentrum worden gepersonaliseerde plaatsingscursussen gegeven, waarbij men na afloop een attest
ontvangt. Op de werf wordt ondersteuning aangeboden door onze technische adviseurs. Er is ook regelmatig nazicht
van uitgevoerde werken in functie van het certificaat van goede uitvoering.
Per regio zijn er actuele lijsten van RESITRIX erkende plaatsers beschikbaar.
Voor meer informatie omtrent onze producten en opleidingen kan u steeds terecht bij het RESITRIX team!
Terug naar boven
Waarborgen
RESITRIX garandeert 100% hechting op de ondergronden en de waterdichtheid, ook in overlappen en aansluitingen,
niet degressief in de tijd, op loon en materiaal voor herstelling of voor vervanging.
De wettelijke garantietermijn is 10 jaar. Phoenix biedt een schriftelijke fabriekswaarborg op alle door hen geleverde
afdichtingen, lijmen en accessoires. Vanuit onze praktijkervaring, kunnen wij probleemloos 20 jaar praktijkgarantie
aanbieden.
Na beëindiging van de werken stuurt de plaatser het aanvraagformulier voor garantie naar RESITRIX. Elke partij
ontvangt, na controle op de werf, een exemplaar van het certificaat van goede uitvoering.
Terug naar boven
Certificaten en technische goedkeuringen
RESITRIX heeft een doorlopende technische goedkeuring in België sedert 24 november 1989 - ATG 1790. RESITRIX is
getest volgens de meest recente Europese EUtgb-richtlijnen voor elastomeer afdichtingbanen en heeft in Duitsland een
goedkeuring sinds 4 februari 1988 via BAM.
De fabricage staat onder de doorlopende technische controle van de EUtgb (Europese Unie technische goedkeuring
bouw). De controles gebeuren intern door PHOENIX GmbH in Hamburg en door een externe organisme "Staatliches
Material-Prüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund", waarmee verdragen zijn gesloten. Er is ook een doorlopende
externe controle door SECO in opdracht van de BUtgb (Belgische Unie technische goedkeuring bouw). Ook RESISTIT E
en RESISTIT R hebben een EUtgb doorlopende goedkeuring via BAM in Duitsland.
PHOENIX GmbH heeft een ISO 9001 certificaat voor al zijn producten: dit behelst het ontwerp, de productie, de
plaatsing en de garantie.
[ATG 1790] technische goedkeuring RESITRIX (.pdf)

