
De 7 kernwaarden van Renovaid.
1.

Renovaid garandeert de kwalitatieve eigenschappen van haar producten en  
diensten door de voortdurende ontwikkeling van haar onderhoudsprogramma’s 

en begeleiding van haar relaties.

2.
Renovaid creëert instrumentele en financiële meerwaarde door professionele 

ondersteuning, individueel maatwerk en waardevolle loyaliteitsconcepten.

3.
Renovaid formuleert en analyseert het totale onderhoudsscenario en beheersplan 

en geeft daarmee inzicht in alle preventieve en curatieve werkzaamheden  
en activiteiten.

4.
Renovaid innoveert en stimuleert haar medewerkers en organisatie in de verdere 

ontplooiing en ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

5.
Renovaid investeert in het onderhoud en verdere groei van haar netwerk, waarin 

betrouwbaarheid, economisch resultaat en maatschappelijk rendement  
centraal staan.

6.
Renovaid participeert in de realisatie van duurzame initiatieven die bijdragen aan 

het behoud van een natuurlijke leefomgeving en verantwoord gebruik van  
natuurlijke bouwmaterialen.

7.
Renovaid evalueert periodiek haar marktpositie en streeft daarbij naar een  
duurzame relatie en samenwerking die passen bij haar identiteit, ambities  

en groeidoelstelling.
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HECHT WAARDE AAN HOUT.

RENOFLEX Groen Duo Bio

RENOFIX Groen Bio
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HECHT WAARDE AAN HOUT.

Toepassing:
• Repareren en vullen van nieuwe en bestaande 

houtconstructies binnen en buiten.  
• Afdichten en verlijmen van houtverbindingen. 
• Herstellen van noesten, harsgangen en scheuren. 
• Herstellen van aangetast hout met een 

laminaatsysteem of deelvervanging.

Kenmerken:

Eigenschappen:
• Duurzaam. 
• Blijvend elastisch. 
• Vrij van oplosmiddelen en vulsto� en. 
• Goed modelleerbaar. 
• Uitstekende hechting op hout, epoxy, polyester, 

steenachtige materialen en metalen (mits ontvet 
en ontdaan van corrosie).

• Goed te schuren, schaven, boren en frezen.
• Het geheel binnen 2 weken afwerken met 

RENOGROND of een gelijkwaardige grondverf.
• Goed bestand tegen mechanische belastingen 

(slag-, stoot- en slijtvast). 
• Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001.
• Voldoet aan de nieuwste regelgeving.
• KOMO gecertificeerd BRL 0807

(vul- en reparatiemiddelen voor hout).
• KOMO gecertificeerd BRL 7010

(biobased content en gerecycled materiaal). 
• Nederlands product.

• Verwerkingstijd: 45 min. bij 20 °C. 
• Verwerking: tussen 10 - 30 °C. 
• Laagdikte: 5 - 70 mm. 
• Uitharding: in 16 uur bij 20 °C. 
• Voorbehandelen met RENOFIX GROEN BIO.

RENOFLEX Groen Duo Bio
  2 Componenten reparatiepasta op basis van epoxy.
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HECHT WAARDE AAN HOUT.

Toepassing:
• Verstevigen van houtconstructies. Voor gebruik als 

primer in combinatie met RENOFLEX GROEN DUO 
BIO.

• Voorbehandeling voor het repareren en vullen van 
nieuwe en bestaande houtconstructies binnen en 
buiten. 

• Voorbehandeling voor het afdichten en verlijmen 
van houtverbindingen. 

• Voorbehandeling voor het herstellen van noesten, 
harsgangen en scheuren.

• Voorbehandeling bij het herstellen van aangetast 
hout met een laminaatsysteem of deelvervanging.

Kenmerken:

   

Eigenschappen:
• Duurzaam. 
• Blijvend elastisch. 
• Vrij van oplosmiddelen en vulsto� en.
• Uitstekende hechting op hout, epoxy, polyester, 

steenachtige materialen en metalen (mits ontvet 
en ontdaan van corrosie).

• Versterkt de houtvezel. 
• Krimpt en zwelt niet. 
• Geproduceerd onder ISO 9001 en 14001.
• Voldoet aan de nieuwste regelgeving.
• KOMO gecertificeerd BRL 0807

(vul- en reparatiemiddelen voor hout).
• KOMO gecertificeerd BRL 7010

(biobased content en gerecycled materiaal). 
• Nederlands product.

• Verwerkingstijd: 30 min. bij 20 °C. 
• Verwerking: tussen 10 - 30 °C. 
• Dringt diep in het hout. 
• Systeemopbouw (nat in nat) met RENOFLEX 

GROEN DUO BIO.

RENOFIX Groen Bio
  2 Componenten impregneervloeistof op basis van epoxy.


