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RÖFIX RenoFamily
Universele renovatiepleisters
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De familiegeschiedenis

Unieke oplossingen voor renovatie
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino® en RÖFIX Renofinish®
zijn de vier producten van de RenoFamily
die op elke bouwplaats als universele
probleemoplosser aanschouwd kunnen
worden. De voordelen zijn duidelijk.
Door de minerale en kalkrijke
samenstelling van de RenoFamily
verkrijgen de producten een goede
verwerkbaarheid met uitzonderlijke
hechtingseigenschappen. Waar vroeger
alleen cement of organisch gebonden
renovatiepleisters beschikbaar waren, is er
nu de nieuwe RenoFamily, universeel
toepasbaar in zowel nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.

Divers gebruik
De RenoFamily producten kunnen op
zowat alle dragers toegepast worden om
zo het oppervlak terug in zijn oorspronkelijk
karakter te laten schitteren.
Er zijn dus geen grenzen aan je creativiteit
en mogelijkheden.

RÖFIX Renostar®

1998

Uit onvrede met de traditionele verkrijgbare gevel- en
renovatiemortels, ontwikkelde RÖFIX in 1998 al de eerste
kalktypische, voor alle oppervlakken geschikte renovatie- en
hechtmortel: RÖFIX Renostar®.

RÖFIX Renoplus®
2008

De in de volgende 10 jaar opgedane ervaring en de wensen vanuit de
markt leidden tot de logische verdere ontwikkeling van de
RenoFamily. RÖFIX Renoplus® wordt in 2008 op de markt
geïntroduceerd.

RÖFIX Renofinish®
2013

Voor het bekomen van een gladde, schuurbare eindlaag wordt de
RenoFamily in 2013 uitgebreid met RÖFIX Renofinish®, renovatie- en
afwerkingspleister.

RÖFIX Renofino®
2015

Met het nieuwe renovatie- en hechtdunpleister RÖFIX Renofino®
wordt de RenoFamily uitgebreid met een product dat voldoet aan heel
specifieke eisen met betrekking tot de ecologische en
bouwbiologische woningbouw. RÖFIX Renofino® situeert zich
naadloos tussen de andere familieleden.

RÖFIX Renostar®

RÖFIX Renoplus®

Universele renovatie- en hechtmortel
Laagdikte 1-10 mm
✔ Voor fijne oppervlakken
✔ Ideaal voor het inbedden van weefsel als
scheuroverbruggende laag
✔ Voor het overwerken van oude ETICS-gevels

Universele egalisatie - en renovatiepleister
Laagdikte 3-30 mm
✔ Als renovatie en egalistatiepleister
✔ Ideaal voor het overwerken van wandverwarming
✔ Voor het overwerken van oude pleistergevels

De ideale renovatie-pleistermortel

De ideale renovatie-pleister
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RÖFIX Renofinish®

RÖFIX Renofino®

Universele renovatie- en afwerkmortel
Laagdikte 1-2 mm
✔ Voor gladde oppervlakken van hoge kwaliteit
✔ Ideaal voor het egaliseren van alle minerale oppervlakken
✔ Schuurbaar, universeel overwerkbaar

Universele renovatie- en hechtdunpleister
Laagdikte 1-10 mm
✔ Voor fijne, gestructureerde oppervlakken
✔ Ideaal voor minerale ondergronden
✔ Universeel overwerkbaar

De ideale oppervlaktegladheid.

De ideale afwerklaag
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Los problemen op de juiste manier op
Wat maakt RenoFamily tot een
universele probleemoplosser?
De gebruikelijke renovatiepleisters en
plamuur zijn gebaseerd op bindmiddel
van Portlandcement of
kunstharsdispersies.
Hoewel cementhoudende vulstoffen
mineraal zijn, zijn ze te stug en niet
flexibel genoeg voor het repareren
van oude pleistergevels of oude
oppervlakken. De gevolgen zijn
spanningen, scheuren en afbladderen
van de de nieuwe aangebrachte
pleisterlaag.
Hoewel dispersie pleistermortels
elastisch zijn en vaak scheuren
kunnen overbruggen, zijn ze te
gesloten, te strak voor het
overwerken van oude oppervlakken.

Blaasvorming

Afstoten

Problemen met conventionele
pleistermortel (zie rechts):
✘ Te gesloten
✘ Afbrokkeling
✘ Blaasvorming

Resultaat van gevelrenovatie met te zware of te gesloten producten.

De oplossing voor dit probleem is de
beproefde bindkalk, die is opgenomen in
alle Reno Family producten. De
hoofdzakelijk op kalk gebaseerde
pleistermortels RÖFIX Renostar®,
RÖFIX Renoplus®, RÖFIX Renofino®
en de gladde RÖFIX Renofinish®
combineren alle voordelen van minerale

of dispersiegebonden pleisters en
plamuur zonder de nadelen ervan,
waardoor oppervlakken snel en
eenvoudig gerenoveerd worden.
Op alle ondergronden is een
elastische, spanningsarme
nabewerking met een zeer hoge
dampdoorlaatbaarheid mogelijk.
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RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino® en RÖFIX Renofinish®
maken het mogelijk om snel en eenvoudig
aantrekkelijke gevels te creëren
Hotel Central, Perchtoldsdorf, NÖ
RÖFIX Renoplus® met RÖFIX PE 229 SILIKAT
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Voordelen Röfix RenoFamily
De voordelen van Reno Family
zijn overduidelijk
Met de minerale reparatiemortels,
pleisters en afwerkmortels uit de
RenoFamily kunnen alle problemen bij
werkzaamheden in nieuwe en oude
gebouwen, bij verbouwingen of
renovaties en bij moderniseringswerkzaamheden worden opgelost. De
kalkgebonden, minerale
reparatiemortels overtuigen vooral door
de vlotte verwerkbaarheid en voldoen
aan alle richtlijnen op het gebied van
ecologische en bouwbiologische

De SD-waarde geeft de
dampdoorlatendheid weer van een
bouwmateriaal, oftewel de diffusieequivalente luchtlaagdikte aan. In
vergelijking met andere producten zijn
de SD-waarden van de producten uit de
RenoFamily ongeëvenaard!
De vergelijking laat duidelijk zien hoe
gering de diffusieopenheid bij het
gebruik van RÖFIX Renostar®, RÖFIX
Renoplus®, RÖFIX Renofino® of RÖFIX
Renofinish® ten opzichte van

gebruikelijke dispersie-reparatiemortels
weinig wordt beïnvloed. Veel
referentieobjecten waar werkzaamheden op
het gebied van gevelbouw of binnenrenovatie
zijn verricht, bevestigen de gunstige
eigenschappen van producten uit de
RenoFamily. Vooral de eenvoudige
verwerking en de uitstekende kwaliteit
worden gewaardeerd. Onze klanten zijn
enthousiast en ervan overtuigd dat de
producten als universele probleemoplossers
kunnen worden toegepast.

woningbouw. Ze hechten uitstekend op
en drogen spanningsarm uit. Door de
natuurlijke elasticiteit zijn ze
scheuroverbruggend en zowel
machinaal als handmatig verwerkbaar.
De producten uit de RenoFamily
imponeren door hun universele
toepasbaarheid en kunnen net zo

Weerstand oppervlak

alle ondergronden, zijn dampdoorlatend

universeel afgewerkt worden.

In deze grafieken worden het positieve
verloop van de hechtheid en de gunstige
diffusieopenheid van de beide

Cement-pleistermortel

Oude ondergrond

RÖFIX Renostar®
RÖFIX Renoplus®
RÖFIX Renofino®
RÖFIX Renofinish®
Vergelijking tussen de evolutie-waarden van de mechanische weerstand

Tijd

reparatiemortels duidelijk:

Voordelen RÖFIX RenoFamily:
✔ Dampdoorlatend
✔ Spanningsarm
✔ Uitstekende verwerkbaarheid
✔ Universeel toepasbaar
✔ Universeel bewerkbaar

RÖFIX Renostar® 8 cm
RÖFIX Renoplus® 5 cm
RÖFIX Renofino® 3 cm (met 3 mm herstelpleister)
RÖFIX Renofinish® 3 cm (met 2 mm herstelpleister)
Elastische herstelpleister met cement ongeveer 100 cm

Dispersie herstelpleister ongeveer 300 cm
Vergelijking tussen SD-waarden - voor een dikte van 3 mm
herstelpleister
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Welke problemen kunnen worden opgelost?

Scheuren in de pleister
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®

Algen
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renofino®

Grove bovenpleisters
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®

Oude coatings, gevels
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino®

Vuile oppervlakken, gevels
RÖFIX Renostar®, RÖFIX
Renoplus®

Oude verven
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino®

Verschillende ondergronden
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®

Integratie wandverwarming

Wapeningslaag in problematische onderlaag

RÖFIX Renoplus®

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®

Ecologische, biologische vereisten
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®,
RÖFIX Renofino® e RÖFIX Renofinish®

Egalisatie van het substraat voordat het definitief
wordt afgewerkt (nieuwe verf, bovenste pleister)
RÖFIX Renoplus®

8

De RÖFIX RenoFamily in detail

RÖFIX RenoFamily

RÖFIX Renostar®

Universele renovatieen hechtmortel

RÖFIX Renoplus®

Universele renovatie en egalisatiepleister

RÖFIX Renofino®

RÖFIX Renofinish®

Universele renovatie - en
egalisatiepleister

Universele renoveeren afwerkmortel

Specificaties
In het gamma van

1998

2008

2015

2013

Aflevereenheid

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

0–0,5 mm

0–1 mm

0–0,8mm

0–0,1mm

Korrelgrootte
Kleur

wit

gebroken wit

gebroken wit

wit

luchtkalk / witte
cement / dispersie

luchtkalk / witte
cement / dispersie

✓

✓

✕

✕

1–10 mm

3–30 mm

1–10 mm

1–2 mm

Druksterkte na 28
dagen (N/mm²)

ca. 3,5

ca. 3

ca. 3

ca. 4

Elasticiteitsmodule

ca. 3.500

ca. 3.500

ca. 3.500

ca. 3.300

Dampdoorlatend
µ-waarde
sD waarde met 3 mm
dikte

hoog
25
8 cm

tzeer hoog
15
5 cm

zeer hoog
10
3 cm (3 mm dikte)

zeer hoog
15
3 cm (2 mm dikte)

Waterafstotend

hoog

laag

laag

laag

Brandweerstand

onbrandbaar

onbrandbaar

onbrandbaar

onbrandbaar

Bindmiddel
Vezelversterkt
Laagdikte

luchtkalk / witte
cement / dispersie

luchtkalk / witte
cement / dispersie

Toepassingsgebied

Technische parameters
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RÖFIX RenoFamily

RÖFIX Renostar®

RÖFIX Renoplus®

RÖFIX Renofino®

RÖFIX Renofinish®

Universele renovatieen hechtmortel

Universele renovatieen egalisatiepleister

Universele renovatieen egalisatiepleister

✕✕✕

—

—

—

Kalk-cement,
cement-pleister

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

Dispersiegebaseerde pleister
- Kleuren

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

Pleister voor wandverwarming

—

✕✕✕

—

—

Baksteenmetselwerk

✕✕

✕✕✕

✕✕

✕✕

Cellenbeton /
Metselwerk

✕✕

✕✕

✕✕

✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕

—

✕✕

✕✕✕

Gipspleister

✕✕✕

✕✕

✕✕

✕✕✕

Kalkpleister

✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

—

—

✕✕✕

—

—

✕✕✕

✕✕✕

✕

—

Als vereffeningsmiddel

✕✕

—

—

✕✕✕

Als structuurcoating

✕✕

✕✕✕

✕✕✕

—

✕✕✕

✕✕✕

✕✕

—

✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

✕✕✕

Universele renoveeren afwerkmortel

Toepassingsgebieden
Oude ETICS-systemen

Beton
Gipsplaten /
Gipsvezelplaten

Verwerkingsmogelijkheden
Als
renovatiepleister
Als basispleister,
pleister voor egalisatie
Als wapeningslaag
met RÖFIX P50

Voor het
overbruggen
van scheuren
met RÖFIX tape
Onmiddellijk
overschilderbaar met
kalkverven
Overschilderbaar
met silicaat en
siliconenhars
verven

Legende: XXX — bijzonder geschikt / XX — geschikt / — niet geschikt
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AXO INDUSTRIES
Lageweg 37,
BE - 8930 Menen
Tel. +32 (0)57 36 34 23
Fax +32 (0)57 36 34 43
info@axoindustries.be
www.axoindustries.be

roefix.com

Italie
RÖFIX SpA
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

Suisse
RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com
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Autriche
RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com
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