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REPAIR CARE INTERNATIONAL
DE PARTIJ ACHTER DEZE UNIEKE PRODUCTEN
 
DRY FIX®/DRY FLEX® CO maken onderdeel uit van het Bouw 
Assortiment van Repair Care International. Met dit 
assortiment biedt Repair Care de Zzp-er in de bouw 
ondersteuning op het gebied van reparatie en duurzaam 
onderhoud. Hierbij staat behouden in plaats van vervangen 
centraal. Repair Care levert hiervoor - als marktleider - een 
compleet pakket van reparatieproducten en accessoires.

Het hoofdkantoor van Repair Care International is  
gevestigd in Waalwijk. Daarnaast heeft ze nog  
vestigingen in Engeland en Duitsland en distributeurs in 
Nieuw-Zeeland, Japan en Spanje.

Voor meer informatie of vragen zie www.repair-care.com of 
neem contact op met Verkoop Binnendienst, 
tel: +31 (0)416 - 34 72 29 of e-mail: salesnl@repair-care.com

NIEUW!

Werkwijzen bij specifieke toepassingen: 

Bij reparaties met een toplaag van origineel materiaal: 
Na stap 5 direct na het modelleren verpulverd materiaal 
op het zichtvlak deppen. Vermijd hierbij dat de vorm 
van de reparatie verstoord wordt.

Bij reparaties waarbij DRY FLEX® CO als bindmiddel 
wordt gebruikt:
Na stap 4 verpulverd origineel materiaal strooien in 
gemengde DRY FLEX® CO en dit doormengen. 
Evt. herhalen totdat de gewenste dichtheid bereikt is. 
Vervolgens stap 5 uitvoeren. Indien gewenst direct 
hierna verpulverd materiaal deppen op het zichtvlak. 
Vermijd hierbij dat de vorm van de reparatie verstoord 
wordt.

Uw voordelen:
•	 Lage	opstartkosten;
•	 Een	compleet	productassortiment;
•	 Producten	die	u	tijd	besparen;
•	 Producten	met	meerdere	toepassingsmogelijkheden;
•	 Eenvoudig	te	gebruiken;
•	 Voor	gebruik	binnen	en	buiten.

DE 7 STAPPEN NAAR DUURZAAMHEID
AANWIJZINGEN VOOR JUIST GEBRUIK

Ondergrond open 
slijpen/beitelen.
Houd hierbij een 
werkbare breedte 
aan in relatie tot de 
diepte van de  
scheur.

Reparatie opbouwen 
en afmessen.
Breng de reparatie-
pasta van achter  
naar voren laags-
gewijs aan. Voorkom 
luchtinsluiting.

Stof en losse delen 
verwijderen.
Reinig het aanhech-
tingsvlak met een 
harde borstel en 
zuig/blaas het stof  
en vuil weg/uit.

Reparatie schuren.
Schuur na uitharding 
van de toplaag deze 
licht.

Hecht-/Contactvlak 
fixeren.
Breng DRY FIX® CO 
aan met een kleine 
kwast. Plak evt. 
relevante opper-
vlaktedelen eerst af 
met kunststof tape.

Verfsysteem  
opbouwen.
Voorzie de reparatie 
van een afwerking, 
zoals een stuclaag of 
verfsysteem.

Hecht-/Contactvlak 
aanbranden.
Breng met een kleine 
stalen modelleermes/
spatel een eerste 
dunne laag aan.

1 2

5 6 7

3 4



www.repair-care.comPRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

DRY FLEX® CO
betonreparatiepasta

DRY FIX® CO voorstrijk
voor DRY FLEX® CO

• Voor het repareren van niet-constructieve  
beschadigingen;

• Voor het repareren van losgerukte verankeringen 
van o.a. hekwerken en het vullen van conusgaten, 
hijsogen en grindnesten;

• Voor het verlijmen/vullen van niet dilaterende 
scheuren, voegen en naden;

• Uitstekend modelleerbaar waardoor minimale  
nabewerking nodig is;

• Hoog standvermogen, hierdoor geschikt voor  
horizontale en verticale reparaties, zonder dat  
bekisting nodig is;

• Verwerkingstijd: 20 - 25 minuten bij 20ºC;
• Na 4 uur schuur- en overschilderbaar*;
• Te gebruiken in alle seizoenen door het grote  

temperatuursbereik van 0 - 35ºC;
• Oplosmiddelvrij en hierdoor zowel binnen als  

buiten te gebruiken;
• Kan gebruikt voor zgn. afstands- 

overbruggende verlijmingen met  
andere materialen (o.a. hout);

• Krimpt niet;
• Vochtbestendig.

* Dit is een gemiddelde uithardingstijd 
bij een reparatie met een dikte van 1 cm 
bij 20ºC. De uitharding kan afwijken door 
schommelingen in o.a. laagdikte, temperatuur 
en luchtvochtigheid.

• Zorgt voor een optimale hechting van de reparatie-
pasta (DRY FLEX® CO) aan de ondergrond;

• Tot 8 uur na het aanbrengen af te werken met  
DRY FLEX® CO;

• Door de unieke verpakking kan men druipvrij en 
nauwkeurig doseren (met behulp van de  
maatstrepen);

• De kleinverpakking zorgt voor weinig restproduct/
afval;

• Voorzien van voorgeopend dopje.

Praktijkvoorbeelden:

DRY FLEX® CO is toepasbaar 
op vele steenachtige  
materialen zoals:
• Kunstmatige materialen, zoals 

beton. Let op: nieuw beton 
moet minimaal 30 dagen  
uitgehard zijn.

• Keramische materialen, zoals 
baksteen, dakpannen en  
vloerelementen.

• Natuursteen, zoals  
carbonaatsteen (marmer) en 
silicaatsteen (hardsteen en  
graniet).

Gebruiksaanwijzing 
DRY FIX® CO:
• Fixeer poreuze of poederende 

ondergronden altijd met DRY 
FIX® voordat DRY FLEX® CO 
wordt toegepast.

• Schud component A (oranje) 
voor gebruik.

• Doseer beide componenten 
(eerst component A, daarna B) 
in een EASY•Q™ mengbeker en 
roer dit door met een spatel.

• Strijk DRY FIX® CO op de te  
behandelen vlakken

• Verwijder overtollige DRY FIX® 
CO na 20 - 45 minuten met  
absorberend papier.

• Breng binnen 8 uur DRY FLEX® 
CO aan op de voorbehandelde 
vlakken.
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