WIJ HECHTEN
WAARDE AAN EEN
GOEDE BASIS

Dé snelste renovatie-systeemoplossing voor de ideale basis
n

Na 2 uur beloopbaar

n

Na 12 uur geschikt voor tegelvloer

n

Na 4 uur belastbaar

n

Na 24 uur volledig gebruiksklaar

OMNICOL SUPERCAP® System
EEN VLOER MET ZO'N KORTE DROOGTIJD
HEEFT GEEN LANG VERHAAL NODIG
OMNICOL SUPERCAP® System, de sneldrogende cementgebonden mortel van Omnicol Flooring levert prestaties die geen
enkele andere renovatievloer kan bijhouden:

n

Dé renovatieoplossing tussen 4 en 40mm.

n

Hoge vlakheidsklasses mogelijk.

n

De snelste oplossing voor een nieuwe (onder)vloer.

n

Nauwelijks restvocht.

n

Productievolume 900 m per uur bij 1 cm laagdikte.

n

Volledig vochtbestendig.

n

Na 2 uur beloopbaar.

n

Geen nabewerking nodig.

n

Na 4 uur belastbaar met bijvoorbeeld
een kruiwagen of rolsteiger.

n

Druksterkte >29 N/mm2.

n

Na 12 uur geschikt voor een tegelvloer.

n

Na 24 uur volledig gebruiksklaar.

n

Minimaal 7 jaar garantie.
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OMNICOL SUPERCAP® System

DE AANNEMER:
PLANNING WEKEN KORTER
"Het maken van een vloer is de meest vertragende factor
in de bouw. Met het OMNICOL SUPERCAP® System
neemt mijn bouwsnelheid ongelooflijk toee. Na twee uur
mag iedereen al over de OMNICOL SUPERCAP®
System-vloer heen. De installateur, de droge afbouwers
kunnen dus gewoon door, en mijn eigen mensen dus
ook. We halen met deze belofte opdrachten binnen.”
“Een OMNICOL SUPERCAP® System-vloer laten we
meestal tussen de 6 en 40 mm dik aanbrengen. Steeds
vaker wordt in plaats van de traditionele 50 mm dikke
afwerkvloer gekozen voor 20 mm. Reken maar uit wat
dat aan gewicht en ruimte scheelt bij bijvoorbeeld vier
verdiepingen. Vergeet ook het arbo-aspect niet: gieten is
de toekomst, en daarin is OMNICOL SUPERCAP®
System de absolute top.”

DE ARCHITECT EN BESTEKSCHRIJVER:
PRODUCTIEVOLUME VERSNELT EXPLOITATIE
DE VLOERSPECIALIST:
MOOIE PROJECTEN EN SYSTEEMGARANTIE
“De klant wil dat ik de verantwoordelijkheid draag voor de hele vloer vanaf de constructievloer tot en met het tegelwerk.
Dat kan gedoe met garanties geven. Nu schakel ik Omnicol Flooring in. Zo krijg ik systeemgarantie op én de renovatievloer én
mijn eigen vloer. Daarmee kan ik bij mijn klant aankomen. Het resultaat: nog meer mooie opdrachten.”
“Een projectmanager van Omnicol Flooring inspecteerde vooraf de bouwplaats, en deed een aantal tests om onder meer de
vochtopname en hechtsterkte van de ondervloer te bepalen. Vervolgens ontving ik een plan van aanpak, van ondergrondvoorbehandeling en primer tot een specifieke samenstelling van het OMNICOL SUPERCAP® System. Het OMNICOL
SUPERCAP® System en het Omnicol lijmadvies sluiten dus optimaal op elkaar aan. Niet alleen mijn opdrachtgever, maar ook
ikzelf ben zo op één adres klaar.”

“Ik doe mijn werk goed als ik niet alleen oog heb voor het eindresultaat, maar ook voor de weg ernaar toe. Ongeacht of het gaat
om een winkelcentrum, garagebedrijf of kantoorgebouw van vijftig verdiepingen. Doordat een OMNICOL SUPERCAP® Systemvloer zo snel ligt, kan het werk mooi een paar uur voor opening of direct na sluitingstijd worden uitgevoerd. Zo is er minimale
overlast voor gebruikers.”
“Er moet altijd een sterke business case onder ieder plan liggen. Iedere dag eerder opleveren betekent dat de projectontwikkelaar of vastgoedbeheerder zijn pand eerder kan exploiteren. Reken maar uit wat een maand eerder verkopen of verhuren
oplevert. Door een OMNICOL SUPERCAP® System-vloer voor te schrijven, verdienen we geld voor hen.

STAPPENPLAN FLOORING

STAPPENPLAN FLOORING

PROJECTBEGELEIDING IN 4 STAPPEN

OMNICOL SUPERCAP® System IN 9 STAPPEN

Een kwaliteitsproduct van Omnicol geeft een uitstekend resultaat als het op de juiste manier is verwerkt en toegepast.
Materiaalkennis is essentieel, maar ook de ervaring van de verwerker telt. Van conceptfase tot en met oplevering werken wij
graag met u samen en bieden wij u de zekerheid dat u de kwaliteit realiseert die u beoogt. Wij delen graag onze kennis en
ervaring. De adviseurs van Omnicol zijn vakbekwame betrokken praktijkmensen die u aan de hand van vier stappen ondersteunen en ontzorgen. Met onze projectbegeleiding volgt u de beste weg naar het Omnicol-garantiecertificaat.
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ONTWERP
1 Conceptfase

Adviesgesprek

Pakket van eisen

Voorinspectie

2 Planningfase

Projectanalyse
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Controlerapportage

Uitvoering

4 Opleveringsfase

Operator verzekert de kwaliteit

Projectadvies
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3 Projectaanmelding

Pomptruck laden met big bags

Garantiecertificaat

Controle vloei-eigenschap
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Verpompen en gieten
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Afwerken
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VOORDELEN PROJECTBEGELEIDING
Gericht advies
Minder kans op fouten en minder kosten
Sneller en efficiënter werken

CONTACT
Albert Jan Beute

Sales manager Omnicol Flooring

06 223 963 56

ajb@omnicol.eu

Erik de Leeuw

Account manager Omnicol Flooring

06 166 623 77

edl@omnicol.eu

Paul van Erp

Projectadviseur Omnicol Flooring

+32 [0]483 62 81 97

pve@omnicol.eu

Meer weten? Maak een afspraak op www.omnicol.eu.

Pompverslag

Drogen

Scan de QR-code en bekijk de video's
op onze website www.omnicolflooring.eu/nl/videos

Eindresultaat

ANHYDRIET
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STANDAARD
BOUWMETHODE

RENOVEREN: WINST MET OMNICOL FLOORING

BOUWTIJD IN DAGEN

OMNICOL SUPERCAP® System
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OMNICOL SUPERCAP® System is een product van de Amerikaanse fabrikant Laticrete, en wordt al meer dan twintig jaar succesvol toegepast
in de Verenigde Staten. Omnicol Flooring is partner voor de Benelux, met een eigen productie in Weelde, België. De toepassing is breed, van
nieuwbouw en renovatie, in utiliteit en grootschalige woningbouw.
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Omnicol levert naast tegellijmen onder meer voorbehandelproducten, toeslagmiddelen, egaliseermortels, ontkoppelingsmatten, en voegmortels. De OMNICOL SUPERCAP® System-systeemgarantie geeft de zekerheid dat al deze producten samen leiden tot ongekende prestaties in
tijd en kwaliteit.
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LEGENDA
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SLOOP BESTAANDE VLOER

WACHTTIJD BELOOPBAAR

AANBRENGEN NIEUWE VLOER

DROOGTIJD VOLGENDE BEHANDELING
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SLOOP BESTAANDE VLOER

WACHTTIJD BELOOPBAAR

AANBRENGEN NIEUWE VLOER

DROOGTIJD VOLGENDE BEHANDELING
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AANBRENGEN ANHYDRIET

START TEGELWERK
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AANBRENGEN SUPERCAP

WINST MET OMNICOL FLOORING
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AANBRENGEN ANHYDRIET

START TEGELWERK

AANBRENGEN SUPERCAP

WINST MET OMNICOL FLOORING

LEGENDA
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Omnicol Nederland bv
Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicolflooring.eu
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