
Tredimensionelt fiberforstærket glasfibernet der kan 
udlægges selv ved krævende opgaver og undergulve.  
RENOTEX 3D har lav vægt, er hurtig at udlægge og 
kræver ingen fastgørelse. 

RENOTEX 3D
NY INNOVATIV TEKNOLOGI  
HURTIG UDLÆGNING 
INGEN FASTGØRELSE

For experts from experts



Teknisk data Renotex 3D

Rullelængde 25 m

Rullebredde 2 m

Rullevægt 30 kg

Materialetykkelse 10 mm

Opbevaring Opbevares tørt, koldt og i stående position (ruller) 

   Må opbevares i 2 år

Varenr. 573429

EAN 7612895489926

Renotex 3D er et tredimensionelt 

glasfiberforstærket net, som kan  

udlægges selv ved krævende opgaver. 

Renotex 3D og Casco Floor Expert 

HL50 skaber en selvbærende kon-

struktion med lav indbygningshøjde, 

høj fleksibilitet og lav vægt. 

Med Renotex 3D systemet kan dit  

undergulv være belægningsklar  

allerede efter 24 timer*. 

Vil du have mere information om  

produkterne kan du finde datablade mv.  

på www.casco.dk. 

RENOTEX 3D

• Mulighed for trinlydsdæmpning
• Lav vægt og indbygningshøjde
• Hurtig tørretid

• Brandklasse A1
• Selvbærende
• Hurtig udlægning

Velegnet til kritiske undergulve

*Belægningsklar efter 24 timer ved 
lagtykkelse under 50 mm for traditionelle 
belægninger.



Velegnet til kritiske undergulve

Se mere på www.casco.dk 

Svage og kritiske undergulve kræver en selvbærende og fleksibel løsning, når der skal udlægges et nyt gulv ovenpå. 

Istedet for at reparere det kritiske undergulv, der i mange tilfælde er svært eller umuligt at klargøre til ny topbelæg-

ning, så kan du med Renotex 3D og Casco Floor Expert HL50 skabe et nyt undergulv, som ikke har vedhæftning til 

det eksisterende svage undergulv. Her får du et selvbærende undergulv, som kan være belægningsklar allerede efter 

24 timer*. 

*Belægningsklar efter 24 timer ved lagtykkelse under 50 mm for traditionelle belægninger. 

Asfalt Porøse gulvgipsplader

Olieforurenet undergulv Porøst betonundergulv



SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.casco.dk

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.
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