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asettaa valmiille GRG-tuotteelle omat 
suorituskykyä koskevat vaatimuksensa: 
tila, sen käyttötarkoitus ja ympäröivät 
rakenteet vaikuttavat GRG-elementtien 
rakenteelliseen suunnitteluun. 
Muoto-, rakenne- ja kiinnikeratkaisut va-
litaan jokaisen projektin kohdalla erik-
seen niin, että GRG-elementin kestä-
vyys, toiminnallisuus ja asentamisen 
helppous maksimoidaan. �

Renotech Oy:n omistaja, Bob Tal-
ling, on työskennellyt rakennuskemi-
an, sideainekehittelyn, erikoisbetonien 
ja -laastien parissa jo 40 vuotta, kemi-
antekniikan maisteriksi valmistumises-
taan saakka.
Tallingin vahva materiaalituntemus, 
osaaminen ja ammattitaito ovat nos-
taneet Renotech Oy:n kansainvälises-
ti tunnetuksi ja luotetuksi laivanvarus-
tusdirektiivin mukaisten sisustusmate-
riaalien valmistajaksi ja toimittajaksi.

Renotech Oy – risteilyalusten sisustusratkaisut

Renotech Oy valmistaa, kehit-
tää ja maahantuo erikoispin-
tamateriaaleja, sisustus- ja ti-
laelementtejä sekä muita ra-
kentamiseen ja sisustukseen 
liittyviä tuotteita. 
Vuosien kansainvälinen yh-
teistyö spesialistien ja eri-
koismateriaalien toimittaji-
en kanssa on luonut yrityk-
sellemme vankan kontaktiver-
koston.
Olemme usean maailmanlaa-
juisesti tunnetun materiaa-
li- ja tuotevalmistajan luotto-
kumppani ja nimetty Suomen 
markkina-alueen edustaja. Yh-
teistyökumppaneitamme ovat 
mm. kanadalainen ���������
�������������, yhdysvaltalainen 
Georgia-Pacifi c Gypsum LLC ja 
ranskalainen�����������
Yrityksemme on ollut aktiivi-
nen laivanvarustusdirektiivin 
mukaisten sisustustuotteiden 
valmistaja ja toimittaja vuo-
desta 1994.
Olemme erikoistuneet valmis-
tamaan palamattomia sisus-
tuspaneeleita, tilaelementte-
jä ja erikoispinnoiteratkaisu-
ja. Valmistamiemme tuottei-
den perusominaisuuksia ovat: 
ympäristöystävällisyys, myr-
kyttömyys, palamattomuus, 
keveys, kestävyys, kauneus ja 
asentamisen helppous. �

Renotech GRG on palamaton, lasikuitu-
vahvistettu, muottivalettu, alfakipsipoh-
jainen tuote. Valmistustekniikan ansios-
ta, muotoilumahdollisuudet ovat lähes 
rajattomat. Valmis tuote on kevyt, mut-
ta kestävä. Renotech GRG -tuotteet ovat 
vaivattomia liikutella ja asentaa.
Renotech GRG -valutuotteet valmiste-
taan projektikohtaisesti käsityönä. Jo-
kainen toimeksianto on yksilöllinen ja 

Vuodesta 1994

Renotech GRG

GRG – tekniset tiedot
Palon leviäminen 0
Savun muodostus 0
Valun keskipaksuus n. 5 mm
Reunan paksuus n. 20 mm
Paino 8–12 kg/m²
Koko ≤ 3,5 m²
Viimeistelyvaihtoehdot maalaamaton, pohjamaalattu, maalattu, erikoispintakäsitelty



Renotech DGG

Renofix RT - palamattomat liimat

Renotech DGG on kyllästetty, homehtumaton ja ve-
denkestävä, palamaton, keltapinnoitettu, lasikuitu-
kankaalla päällystetty kipsilevy. 
Tasaiselle alustalle asennettu Renotech DGG ei muo-
dosta taipumia eikä aaltoile. 

Levy voidaan asentaa jopa loivasti kaarevalle pinnalle.
Renotech DGG on MED-hyväksytty, laivanvarustusdirek-
tiivin mukainen sisustutusmateriaali. Se soveltuu käy-
tettäväksi seinä-, sisä- ja alakattorakenteissa. �

Palamattomat, MED-sertifi oidut Renofi x RT -liimat ovat 
kevyitä, ympäristöystävällisiä ja turvallisia. 
Liiman välitön ja luja alkutartunta tekee eristelevyjen 
kiinnittämisestä seiniin, katttoihin ja ilmanvaihtokana-
viin nopeaa ja vaivatonta. 
Renofi x RT -mineraaliliimaa käytetään myös palo-ovien 
valmistuksessa. Se soveltuu mihin tahansa mineraali-
pohjaisten alustojen (alustoista toisen on oltava imuky-
kyinen) liimaustyöhön.
Renofi x RT -liima on täysin palamaton (ISO 1182), vesihöy-
ryä läpäisevä, ja kestää useimpia kemikaaleja. Se ei sisäl-
lä haihtuvia orgaanisisa yhdisteitä (VOC) eikä biosideja. �
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