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Renotech GRG on ohut alfakipsipohjainen valutuote.  Lasikui-
tuvahvistettu GRG on kevyt, kestävä, helppo kuljettaa ja asen-
taa. Tuotteet toimitetaan valmiiksi pinnoitettuina tai kipsival-
miina, työmaalla pintakäsiteltäviksi tarkoittettuina osina. 
Renotech GRG -osien muotoilumahdollisuudet ovat lähes ra-
jattomat. Elementit voidaan valmistaa toisiinsa saumattomas-
ti liitettävissä osissa, jolloin lopullinen kokoonpano voi olla lä-
hes kuinka suuri tahansa.
Renotech GRG soveltuu erinomaisesti esim. muotoiltujen/ko-
risteellisten seinä- ja kattopaneelien, pilarien, kattodoomien ja 
-profiilien, koristelistojen, sisutuselementtien, tilanjakajien ja ti-
lataiteellisten elementtien valmistusmateriaaliksi.

ominaisuudet ja edut
 Renotech GRG on palamaton (A1), kevyt (ka. 10 kg/m²) ja sillä on laivavarustedirektiivin 
mukainen MED-hyväksyntä. Tavanomaisiin kipsivalutuotteisiin verrattuna Renotech GRG 
on huomattavasti kevyempi ja vahvempi. GRG-tuotteen materiaalipohja, alfakipsi, on hie-
nokiteisempää ja kovettuu lujemmaksi kuin tavanomainen kipsi – myös taivutuslujuus on 
tavanomaisia kipsituotteita/kipsilevyjä vahvempi. GRG-tuotteet ovat kevyitä, lujia, kestä-
viä ja helppoja asentaa. Asennuslistat upotetaan yleensä elementin osaksi – listat toimivat 
myös lisävahvikkeena.
GRG-tuotteet valmistetaan projektikohtaisesti valmistettujen, tarkkaan mitoitettujen muot-
tien avulla. Mittatarkkuus nopeuttaa asennustyötä ja laskee projektin kokonaiskustannuk-
sia. 

tuotetiedot
Materiaalipohja alfakipsi

Pinta sileä, profiloitu, kuvioitu

Tiheys 1600 kg/m³ ±150 kg/m³

Paino 8–12 kg/m²

Kuoren paksuus 5 mm ±1,5 mm

Reunan paksuus n. 20 mm

Rakenteen lisäosat ruostumaton teräs tai vastaava (tarvittaessa)

Yhden osan pituus ≤ 3,6 m

Yhden osan pinta-ala ≤ 3,5 m²

Lasikuitu n. 5 %

RENOTECH GRG

Tarkoilla muoteilla yksityiskohtaiset ja monimutkaiset kuviot ja tekstuurit voidaan toistaa terävästi.
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tikohtaisesti – toiveittesi, tilan ja käytön asettamien teknisten 
vaatimusten sekä ympäristö-olosuhteiden pohjalta. Valmis-
tuksen suunnittelussa huomioitavia seikkoja ovat esim. kiinni-
tystapa, ympäröivät elementit ja materiaalit, tilan valaistus sekä 
ympäristön kuormittavuus. GRG-osien muotoilu, lukumäärä ja 
asennuslistojen sijoittelu suunnitellaan niin, että valmis, asen-
nettu elementti vastaa odotuksiasi mahdollisimman tarkasti. 
Ennen varsinaisen tuotannon aloittamista valmistamme yleen-
sä mallikappaleen (mock-up) arvioitavaksi. Käymme kanssasi 
läpi mallikappaleen esteettiset, asennustekniset ja toiminalli-
set ominaisuudet. Aloitamme tuotannon vasta kun mallikap-
pale on hyväksytty.

valmistus
Renotech GRG -tuotteiden valmistus alkaa muottien valmis-
tuksella. Esisuunnittelun aikana sovitut ratkaisut vaikuttavat 
valmistettavien muottien kokoon, lukumäärään ja materiaa-
liin. Valmistamme muotit joko korkealaatuisesta muottisiliko-
nista tai kestävistä komposiittimateriaaleista.
Testaamme jokaisen muotin toimivuuden ennen varsinaisen 
tuotannon aloittamista. Tarkastamme koevalettujen osien pii-
rustustenmukaisuuden (koko yms.). Valvomme piirustusten-
mukaisuutta koko valmistusprosessin ajan. Jokainen osa val-
mistetaan käsityönä.
Tarkistamme ja viimeistelemme kaikki valetut osat tilauksen 
mukaisesti. Pakkaamme kaikki osat huolellisesti – tarkistam-
me pakkausvaiheessa osien virheettömyyden vielä kerran, en-
nen kuin toimitamme lähetyksen kohteeseen.

med moduuli d
Tuotannollamme on laivanvarustusdirektiivin mukainen 
MED-hyväksyntä (moduuli D). Hyväksynnän saaminen edel-
lyttää säännöllisesti tarkastettavan normien mukaisen laatu-
järjestelmän noudattamista.

Olemme valmistaneet ja toimittaneet laivavarustedirektiivin 
mukaisia MED-hyväksyttyjä tuotteita jo yli 20 vuotta. 
Valmistusmenetelmät ja tuotannon laadunvalvonta ovat 
vuosien saatossa hioutuneet ja yhdenmukaistuneet niin, et-
tä toimittamiemme ja valmistamiemme tuotteiden suoritus-
kyky, kestävyys, toimivuus ja tekniset ominaisuudet ovat luo-
tettavasti kautta linjan laivanvarustusdirektiivin vaatimusten 
mukaiset.
Jokainen GRG-osa valmistetaan omassa tuotantotilassamme, 
tuotantopäällikön valvonnan alla käsityönä.
GRG-tuotteiden valmistukseen käyteämme Euroopassa val-
mistettua, CE-merkittyä, EN 13279-1 -standardin mukaista, A1-
paloluokan alfakipsiä.

suunnittelu
Suunnittelemme ja valmistamme jokaisen GRG-erän projek-
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asennus
Kevytrakenteiset Renotech GRG -osat valmistetaan niin, että 
niiden asentaminen on mahdollisimman helppoa.
Tarjoamme asennuksen/kiinnityksen suunnitteluun liittyvää 
apua veloituksetta. Voimme myös sisällyttää asennus- ja vii-
meistelytyöt kohteessa tilaukseen. Työtiimimme asentajilla on 
pitkän matkan kokemus Renotech GRG -elementtien asenta-
misesta telakka- ja muissa työmaaolosuhteissa.

kiinnitys
GRG-osat liimataan ruorimerkityllä liimalla ja ruuvataan alus-
taan reunoista. Ruuvit upotetaan varovasti hieman GRG-osan 
pinnan alapuolelle, niin ettei GRG-osan ohut kuori rikkoudu. 
Suuret tai muotoillut GRG-osat on varustettu rakennetta vah-
vistavilla asennuslistoilla.
Suuret kattoelementit valmistetaan osissa, jotka joko kiinnite-
tään suoraan alustarakenteeseen tai ripustetaan kattokannat-
timilla ja teräsvaijereilla. GRG-osat liitetään toisiinsa joko por-
rastetusti tai puskusaumaan. Kokoonpanon liitososat vahviste-
taan sisäänvaletuilla kulmaraudoilla tms.
Pienemmät, kevyet GRG-osat asentuvat helposti liimaamalla. 

viimeistely
GRG-kokoonpanon saumat viimeistellään valmistajan hyväk-
symällä kipsitasoitteella. Alustaan liimaamaton GRG-osan reu-
na vahvistetaan lasikuidulla ja valmistajan hyväksymällä kip-
sillä. Ruuvinkohdat täytetään ja tasoitetaan valmistajan hyväk-
symällä kipsitasoitteella. Asianmukaisesti viimeistelty pinta on 
ehyt ja saumaton.

varastointi ja käsittely
Renotech GRG -osien toimitusaika tulee ajoittaa niin, että va-
rastointiaika työmaalla on mahdollisimman lyhyt. Renotech 
GRG -osat on pidettävä puhtaina ja niitä tulee säilyttää sisä-
tiloissa, kuivalla alustalla. GRG-osia ei saa altistaa kosteudelle. 
Vääränlainen varastointi saattaa vääntää tai vahingoittaa GRG-
osia. GRG-osia ei tule pinota tai asettaa nojaamaan toisiaan 
vasten. Suojaamattomia GRG-osia käsitellessä, käytä suojakä-
sineitä.
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