
Duurzame reparatieproducten voor 
onderhoud aan houten schrijnwerk

DE BASIS IN HOUTREPARATIE



DRY FIX® / DRY FLEX®
De productlijn DRY FIX® - DRY FLEX® is al sinds jaar en dag een van de bestsellers van Repair Care. 
Dit zijn tweecomponentenepoxy’s bestaande uit een voorstrijk (DRY FIX®) en de bijbehorende 
reparatiepasta (DRY FLEX®).

DRY FIX® is een elastische voorstrijk die zorgt 
voor een optimale hechting van de bijbehorende 
reparatiepasta aan de ondergrond. DRY FIX® is zeer 
vloeibaar en daardoor makkelijk te verwerken. Het 
product dringt snel en diep in de ondergrond.
 
DRY FLEX®-reparatiepasta’s zijn epoxy’s die 
bestaan uit twee componenten. Het voordeel van 
epoxy is dat het ontzettend sterk is. Daarnaast 
heeft het een enorm hechtvermogen en is het 
zeer waterbestendig en elastisch. En dat alles over 
een zeer lange periode. Dit maakt epoxy een zeer 
betrouwbaar product. Sterker nog: geen ander 
product presteert zo goed op al deze punten.

Omdat DRY FLEX® geen vulstoffen bevat is het 
product een zogenaamde zuivere epoxy. Dit heeft 
als voordeel dat het product na uitharding meteen 

geschuurd en geschilderd kan worden. Dit is bij 
epoxy’s met vulstoffen niet het geval: door de 
vulstoffen lijkt de epoxy al hard, terwijl het proces 
van uitharden nog in volle gang is.
 
Alle soorten DRY FLEX® hebben voortreffelijke 
modelleereigenschappen. Ze zijn soepel te 
mengen en door het mengcontrolesysteem is 
bovendien makkelijk te zien of beide componenten 
goed gemengd zijn. Het standvermogen is 
uitstekend, waardoor het product bijvoorbeeld 
ook geschikt is voor verticale reparaties. Eenmaal 
uitgehard zijn de reparaties goed overschilderbaar 
en makkelijk te schuren. Schroeven en boren 
in de reparatie? Geen enkel probleem. Er hoeft 
bovendien nog maar minimaal nageschuurd te 
worden en dat bespaart tijd.

De 7 stappen naar duurzaamheid

DRY FIX®/DRY FLEX®
Voor snelle, kleine reparaties en lamineren
DRY FLEX® 1 is de snelst uithardende reparatiepasta op de markt. Uniek is de combinatie van  
de makkelijke verwerkbaarheid in combinatie met de zeer korte droogtijd. Hierdoor is het  
product geschikt voor kleine, snelle reparaties - zoals inbraakschades - en lamineren.  

DRY FIX®/DRY FLEX®
Voor snelle reparaties het hele jaar door
DRY FLEX® 4 is ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen waarbij
de factor tijd van groot belang is. Deze reparatiepasta is in alle seizoenen te gebruiken.
DRY FIX® 4 zorgt voor een optimale hechting van DRY FLEX® 4 aan de ondergrond.
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Hout is één van de mooiste materialen die onze natuur voortbrengt.  
Een product om zuinig op te zijn. 

Repair Care staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en -onderhoud. Hiervoor bieden 
we niet alleen producten, maar ook opleidingen en kennis. We hebben een breed assortiment aan 
hoogwaardige producten voor houtreparatie voor de professionele markt. De kennis en vaardigheden 
die nodig zijn voor de juiste toepassing, brengen we over via gecertificeerde opleidingen. Zo maken 
we samen met vakmensen waar wat we beloven: reparaties met onze producten gaan minstens tien 
jaar mee. Daarnaast verzorgen we projectbegeleiding, geven we advies en zijn  
we een vertrouwde samenwerkingspartner voor woningcorporaties.




