
De enige  
vloercoating voor  belijning 
met de snelheid  
van het licht

Snel aangebracht
Meteen uitgehard 
Direct belastbaar

Op sommige plekken is het altijd druk 
en heerst 24 uur per dag bedrijvigheid. 
Een crime als er nieuwe vloerbelijning 
moet worden aangebracht. Na jarenlang 
onderzoek is er nu een baanbrekende 
innovatie: een razendsnelle vloercoating 
die onmiddellijk na het aanbrengen 
volledig is uitgehard én 100% 
belastbaar is. SolidLux Instant Coating. 
Minimale overlast, maximale tijdwinst.



De producten
Het complete systeem SolidLux bestaat uit de onderstaande producten.
Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor UV-uitharden en zijn direct belastbaar.

De voordelen

De kleuren
SolidLux is verkrijgbaar in zeven standaard kleuren voor belijning. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Let op: deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

SL Yellow SL Blue SL Orange SL Red SL Green SL White SL Black

• forse tijdwinst
• ontruiming of buiten gebruikstelling           

doorgaans niet nodig
• geen tot nauwelijks oponthoud of omzetderving
• ook geschikt voor koelhuizen

SolidLux
P.O. Box 205
NL 8000 AE Zwolle

info@solidluxcoating.com    www.solidluxcoating.com

SolidLux maakt het ondenkbare mogelijk
SolidLux Coating werkt met de snelheid van het licht. Letterlijk, want dit gepatenteerde 
coatingsysteem hardt met UV-belichting onmiddelijk uit.

Ruimtes kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik blijven, want de nieuw aan te brengen 
belijning is binnen enkele minuten volledig belastbaar, zowel chemisch als mechanisch. 

Een uitkomst voor openbare ruimtes, productiehallen en zelfs koel- en vriescellen. Met SolidLux 
voldoet iedere vloer snel en zonder overlast aan alle veiligheids- en arbo-eisen.

• oppervlak direct mechanisch en                  
chemisch belastbaar

• geschikt voor buiten en binnen
• antislip afwerking mogelijk 
• geen geur- en smaakbeïnvloeding
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> slijtvaste toplaag
> uitstekende   
   buitenduurzaamheid
> perfect reinigbaar
> oplosmiddelvrij

Topcoat
> geschikt als grond- 
   én tussenlaag
> sterke hechting
> oplosmiddelvrij

Basecoat
> ultramoderne   
    Silane UV-
    technologie
> sterke hechting
> oplosmiddelvrij

> versterkt poreuze  
   ondergronden
> makkelijk     
   verwerkbaar
> dual cure 
   technologie

GlueAdhesive


