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Industrielle og 
kommercielle gulve

Hurtige cementba-
serede og selvnivellerende 

flydespartlerDet er ikke altid, at en epoxyløsning er den bedste ved udførelse af 
Industrielle gulve. Specielt ikke hvis der er tale om højere lagtykkelser og 
differentierende krav med høj slutstyrke. Velosit gulvsystem åbner op for nye 
og forbedrede muligheder og flytter hidtidige grænser, og giver et hurtigt og 
økonomisk alternativ til epoxyløsninger.

Som forslag til forskellige gulvopbygninger hvor der ønskes en hurtig proces, 
tilbyder VELOSIT-systemet flere exceptionelle og hurtige løsning.

VELOSIT® SL 503 er en cementbaseret selv-
nivellerende flydespartel, der anvendes som 
indendørs eller udendørs belægning med enes-
tående egenskaber. Den fremragende bearbej-
delighed giver dig mulighed for at skabe nøjagtig 
afrettede gulve. Den hurtige, svindkompenserede 
styrkeudvikling åbner op for gangtrafik efter 3 timer og 
for pallestablere eller gaffeltrucks allerede 6 timer efter 
udførelse. 

Såfremt der ønskes en endnu glattere finish kan vi tilbyde 
VELOSIT® FH 921, en topcoat og overfladeforstærker, som kan 
poleres til en blank finish blot få timer efter påføring af 
VELOSIT ® SL 503.

VELOSIT® FH 921 forbedrer modstanden mod slid og aggressive væs-
ker og giver overfladen et klart look.

Alternativt kan VELOSIT® SL 503 fås som indfarvet efter en givet RAL kode 
og anvendes til dekorative designgulve, hvis man ønsker en farvet overflade.

Med det cementbaserede bindemiddel VELOSIT® SC 
245 reduceres ventetiden efter indbygning af slidlaget 

fra 4 uger til blot et par timer. Allerede efter få timer 
kan der monteres fliser på VELOSIT® SC 245 og den 

følgende dag når restfugten et niveau, hvor slid-
laget er egnet til montering af de fleste gulvbe-

lægninger.

Til mindre områder kan vi tilbyde den 
brugsklare og færdigblandede VELOSIT® 

SC 244, som er   sammensat på samme 
måde. Til opbygning af fald er særligt 

vores produkter VELOSIT® SC 240 og 
VELOSIT® SC 242 anvendelige i jord 

fugtig konsistens.

VELOSIT® SL 503

Selvnivellerende flydespartel med høj styrke, 
3 – 38 mm (1/8-1,5“). Trykstyrke > 65 MPa.

VELOSIT® PR 303

Epoxyprimer & dampspærrer til underlag 
med restfugt eller tvivlsom vedhæftning.

VELOSIT® FH 921

Overfladeforstærkende topcoat baseret på 
silikat/silikonat til forbedring af den meka-

niske og kemiske modstand på cementbase-
rede gulve. 

VELOSIT® SL 502

Selvnivellerende flydespartel, 3 – 38 mm 
(1/8 –  1,5“). Trykstyrke > 50 MPa. 

VELOSIT® SC 252

Bindemiddel til fremstilling af selvnivelle-
rende flydespartel.

VELOSIT® SC 253

Bindemiddel til fremstilling af selvnivelle-
rende flydespartel med høj styrke.

VELOSIT® SC 244 

Fiberforstærket, standfast og hurtighær-
dende Estrich mørtel, som er svindkompen-

seret og belægningsklar efter blot få timer.

VELOSIT® SC 245
Cementbaseret bindemiddel til fremstilling af 

flydbare afretningslag på byggepladsen med 
egnet sand.

VELOSIT® SC 241 

Cementbaseret letvægtsafretningslag med 40% 
vægtreduktion. 25 MPa efter 24 timer.

Ligeledes belægningsklar efter 24 timer.

VELOSIT® SL 502 kan bruges til at skabe en tæt, stabil og yderst holdbar overflade for man-
ge gulvbelægninger. Den selvnivellerende spartel er klar til at modtage åndbare belægnin-

ger blot et par timer efter påføring. Ikke-åndbare eller fugtfølsomme belægninger kan 
installeres efter 1 dag.VELOSIT® SL 502 kan også stå alene uden belægning.

Med vores bindemidler VELOSIT® SC 252 og VELOSIT® SC 253 muliggør vi produk-
tion/blanding af selvnivellerende flydespartel med sand direkte på byggepladsen.

Estrich slidlags- systemer

VELOSIT® SL 503

VELOSIT® SC 245

VELOSIT® SC 253

VELOSIT® SC 253
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VELOSIT er en ung og innovativ start-up virksomhed. Vi kombi-
nere årtiers erfaringer med udvikling, produktion og teknisk sup-
port indenfor bygge relaterede special systemer.

Vores målsætning er at gøre udførelsen af arbejdsgangen hurti-
gere, lettere og mindre omstændig.
Derfor tillader VELOSIT produkter dig, at færdiggøre dit projekt 
hurtigere end tidligere uden at gå på kompromis med kvaliteten.
 

VELOSIT tilbyder byggebranchen alternative løsninger på tek-
nisk højeste niveau under sloganet “made in Germany” hvilket 
står for kvalitet i henhold til de ypperste standarder.  

Hvis du har spørgsmål - kontakt os gerne!

Vi finder altid frem til en individuel løsning til netop dit projekt, 
og vores tekniske support sidder altid klar til at hjælpe dig videre!

  +45 28 25 20 23
 kontakt@velosit.dk

www.velosit.dk

VELOSIT GmbH & Co. KG 
Industriepark 7
D - 32805 Horn-Bad Meinberg

  + 49 (0) 5233 - 95 17 300
  + 49 (0) 5233 - 95 17 301
 info@velosit.de

VELOSIT Danmark ApS 
Krøyer Kielbergs Vej 3  3.TH
DK - 8660 Skanderborg


