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VERRUIM HET ONDERHOUDSINTERVAL
MET TENMINSTE 50%

Zoals hieronder in de grafiek aangegeven, neemt slechts de glansgraad van de 
laklaag enigszins af en treedt er geen verdere degradatie op.
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BESCHERMEN

Deze doelgerichte aanpak geeft 

kozijnen die nog in goede staat 

verkeren een beter, langer en 

onbezorgd leven.
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Een gevel waarbij de kozijnen zijn voorzien van DTS REFLEX- NEUSLATTEN voor 
blijvend goede kozijnen en een verruiming van het onderhoudsinterval.

 voor paneel- en vastglaspuien
 dorpel en neut direct overschilderbaar
 gegrong, geen voorlak nodig
 gedeeltelijke dorpel-/neutvervanging
 geen herstelwerk aan binnenzijde
 montage d.m.v. epoxy



WERKING DTS REFLEX - INZET-DURO
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DTS REFLEX INZET-DURO vervangt licht aangetaste, zwakke kozijn-

delen (de onderste hoekverbindingen en onderdorpel). Zo is het 

kozijn langdurig beschermd tegen alle weerinvloeden. DTS REFLEX 

INZET-DURO is er voor diverse sponningsmaten zodat u altijd het 

juiste profiel heeft voor uw kozijnen. Het onderhoudsinterval wordt 

hiermee opgerekt en u bespaart direct op onderhoudskosten.
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DURODEEN KUNSTSTOF 
wordt ingezet op plaatsen waar 

hout qua prestatie tekortschiet. 

Het is perfect te verlijmen en te 

schilderen en heeft een zeer 

gunstige isolatiewaarde.

OVERSCHILDERBAAR NA TE BEWERKEN ONGEVOELIG VOOR VOCHT

ONDERHOUDSARM ISOLEREND LANGDURIGE VERFHECHTING

GEEN KOUDEBRUG GEEN SCHADELIJKE VEZELS

WAT IS DURODEEN
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1 : VERWIJDER DE GLASLAT

Snijd de kitnaad rondom de glaslat door.

Haal met een beitel aan één zijde de glaslat 

ter plaatse van de staande glaslat weg.

Verwijder de bestaande glaslat m.b.v. een schroevendraaier.

AANBRENGEN DTS REFLEX - INZET-DURO



INNODEEN.NL

2 : VERWIJDER DE ZWAKKE HOUTEN DELEN 

Verwijder m.b.v. een multitool en een 

beitel de neus van de onderdorpel.

Gebruik eventueel, ter bescherming van 

het glas een stuk boardplaat.

Verwijder tevens het onderste gedeelte 

van de stijlen.

Laat indien mogelijk de bestaande verticale 

glaslat intact en verwijder de kit aan de 

onderzijde.

7



8 SALES +31(0)573 438 410

3 : KORT DE INZETDORPEL AF

4 : MONTEER DE NEUTEN OP DE INZETDORPEL

Dit kan zowel machinaal als met de hand.

Afhankelijk van de situatie, kunt u er voor 

kiezen de neuten voor te monteren. Breng 

een dun laagje epoxy aan t.p.v. de aanslui-

ting en fixeer het geheel d.m.v. schroeven.
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5 : POSITIONEER DE INZETDORPEL 

Gebruik hiervoor eventueel een hamer en 

een klosje hout.

Indien de neuten niet vooraf gemonteerd 

zijn kunt u de juiste diepte bepalen m.b.v. 

een duimstok.

Voorzie de neuten van epoxy indien de neuten niet vooraf gemonteerd 

zijn. Breng tevens een dun laagje epoxy aan tussen de neut en de inzet-

dorpel en positioneer deze onder de stijl. Verwijder overtollige epoxy.
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5 : BRENG DE NEUS- OF GLASLAT AAN

6 : AFLAKKEN

Dit kan zowel machinaal als met de hand.

Schuur de epoxynaden glad en lak het geheel af.



11INNODEEN.NL

Wij adviseren bij het verwerken van DTS REFLEX gebruik te maken 

van onderstaande producten:

MULTITOOL

Voor het snel en accuraat verwijderen 

van de bestaande, houten onderdorpel 

en neuten. (niet verkrijgbaar bij Innodeen)

HANDIGE HULPMIDDELEN
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Voor onderdorpels van toegangspuien wordt gebruik gemaakt van 

het zeer slijtvaste HOLLODEEN.

ALLE DTS REFLEX OPLOSSINGEN

REFLEX COMBI

 toegangsfunctie

 dorpel behoeft geen schilderwerk

 neut mee te schilderen met de stijl

 volledige dorpel-/neutvervanging

 montage d.m.v. schroeven en epoxy

REFLEX INZETCOMBI

 toegangsfunctie

 dorpel behoeft geen schilderwerk

 neut mee te schilderen met de stijl

 gedeeltelijke dorpel-/neutvervanging

 geen herstelwerk aan binnenzijde

 montage d.m.v. schroeven en epoxy

REFLEX OPPLUSSEN

 direct overschilderbaar

 gegrond, geen voorlak nodig

 voor Opplussen en het vervangen van

 onderzijde verrotte deuren
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Voor onderdorpels van paneel-, raam- en vastglas-kozijnen wordt 

gebruik gemaakt van het overschilderbare DURODEEN.

REFLEX DURODEEN

 paneel- en vastglaspuien

 dorpel en neut direct overschilderbaar

 gegrond, geen voorlak nodig

 volledige dorpel-/neutvervanging

 montage d.m.v. epoxy

REFLEX INZETDURO

 paneel- en vastglaspuien

 dorpel en neut direct overschilderbaar

 gegrond, geen voorlak nodig

 gedeeltelijke dorpel-/neutvervanging

 geen herstelwerk aan binnenzijde

 montage d.m.v. epoxy

REFLEX NEUSLAT

 paneel- en vastglaspuien

 direct overschilderbaar

 gegrond, geen voorlak nodig

 zeer snelle montage m.b.v.

 QUICKFIX-pads
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Postbus 11, 7240 AA  LOCHEM
Aalsvoort 5, 7241 MA  LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl


