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Kijk voor alle productinformatie op 

www.omnicolflooring.eu

DUS OOK VOOR FLOORING

VOLG ONS!
@omnico l f loor ing

“Onze klanten vragen garantie, en daarvoor moeten we kunnen 
rekenen op de leverancier. Met een complete range van 

producten, zodat alles optimaal op elkaar is afgestemd.
Dus er is alle reden om voor de leverancier te kiezen 

die ons het beste past: Omnicol.” 

Sinds een paar jaar werken we met de SC500 van 

Omnicol Flooring. Dat is echt perfect. Metname bij 

het toepassen van grote vloertegels is het van groot 

belang dat de werkvloer vlak is. Door de onder- 

grond te egaliseren scheelt dit grote volumes 

tegellijm.

RONGEN VENRAY

Uitvlakken van 1 - 100 mm

Snelle uitharding bij grotere laagdikte

Toepasbaar op alle ondergronden

DE VOORDELEN VAN FLOORING

PRODUCTONTWIKKELING
LANGS DE MEETLAT

HET KAN ALTIJD BETER!

GAAT 100% VOOR OMNICOL

Eddy Rongen, Rongen tegels en sanitair

Daarom legt Omnicol Flooring elke eigen productontwikkeling langs 

de meetlat van de markt en voegt er een mooie plus aan toe. 

Dunner. Dikker. Sneller drogend. En vooral heel actueel: duurzamer. 

We laten ons leiden door bewezen behoeften in de markt. 

Dat krijgt vorm in een ultieme zoektocht samen met de verwerkers. 

En dan doen we er van onze kant altijd net even een 

schepje bovenop.
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Moeilijke ondergronden klaar voor padelbanen 
Euroborg.

Er is een gietdekmortel die een optelsom is van alle sterke 
eigenschappen die je zoekt als alles moet lukken: GDM630 R, 
de snel drogende cementgebonden gietdekvloer van Omnicol 
Flooring. Kant-en-klaar op begane grond of tien hoog geleverd 
vanuit de eigen ‘groene’ pomptruck. Ideaal voor de Groningse 
Play Padel Club Euroborg, die in een voormalig logistiek 
centrum zes indoorbanen liet realiseren.

Bij een project als dit kom je alleen uit de voeten met een 
gespecialiseerd product. Het oorspronkelijke complex was namelijk 
onderverdeeld in een aantal units, waarvan de gebruikers elk 
voor een eigen vloer hadden gekozen. Met als resultaat dat na 
wegbreken van alle muren een grote open ruimte ontstond met 
een samenraapsel van stukken betonvloer die onderling verschillen 
in laagdikte, slijtvastheid en belastbaarheid. 

“In feite zoek je de grote tolerantie in laagdikte van een gietdekvloer, 
maar die heeft een extreem lange droogtijd. Terwijl een traditionele 
smeervloer weer tekort schiet in het overbruggen van grotere 
niveauverschillen en druksterkte. Daarom kwamen we uit bij 
GDM630 R. Koploper in laagdikte van 15 mm tot 150 mm, 
slijtvastheid en belastbaarheid, huidtreksterkte, en na vijf uur 
beloopbaar. Zo kan het bouwproces snel door. 

GDM630 R
VLAKSTE, SNELSTE EN BREEDSTE BEREIK 

VLAKBLAD



DE BESTE OPLOSSING     IN ELKE ONDERVLOER

FLC730
Vloeregalisatie

n  Zeer goed vloeiend,  
zelfnivellerend.

n   Laagdikte van 1 tot 20 mm.
n  Verpompbaar.
n  Binnen.
n  Classificatie conform
 C25-F5 volgens EN 13813.

FLC750
Vloeregalisatie vezelhoudend

n   Hoge mechanische prestaties.
n  Bestand tegen stoelen met  

zwenkwielen.
n  Laagdikte van 3 tot 30 mm.
n   Verpompbaar.
n  Binnen.
n  Classificatie conform
 C30-F6 volgens EN 13813.

FLA330
Vloeregalisatie 
gipsgebonden

n  Zeer goed vloeiend,  
zelfnivellerend.

n  Spanningsvrij en krimpvrij.
n  Laagdikte van 1 tot 30 mm.
n  Verpompbaar.
n  Binnen.
n  Classificatie conform  

C20-F5 volgens EN 13813.

SC500 

Renovatiemortel

n  Betegelen mogelijk na 12 uur!
n  Zelfnivellerend.
n   Laagdikte van 1 tot 40 mm. 
 Incidenteel tot 50 mm*.
n  Verpompbaar.
n  Binnen.
n	  Classificatie conform 
 C25-F6 volgens EN 13813.

FP10 

Hechtingsbevorderende 
impregneer 

 

n  Toepasbaar op poreuze 
ondergronden.

n   Hechting- en 
 vloei-bevorderende
 voorbehandeling.

FP30
Sneldrogende  
primer 

n  Voor gladde en gesloten 
ondergronden.

n   Hechting- en 
 vloei-bevorderende
 voorbehandeling.

VLAKBLAD NO.2

EGALISATIE

RENOVATIE

FLA330 F
Vezelversterkte vloeregalisatie  
gipsgebonden

n  Optimale verwerking, zelfvloeiend. 
n  Spanningsvrij en krimpvrij. 
n  Geschikt voor alle gangbare 
 vloerbedekkingen. 
n  Bestand tegen stoelen met 
 zwenkwielen. 
n  Laagdikte van 1 tot 30 mm. 
n  Verpompbaar. 
n  Binnen. 
n  Classificatie conform CA-C40-F10 
 volgens EN 13813.

VOORBEHANDELING

*  Bij grote onregelmatigheden in de ondergrond, 
o.a. sleuven en gaten.

FLC740
Vloeregalisatie

n   Ultra glad oppervlak.
n  Zeer goed vloeiend, zelfnivellerend.
n Spanningsarm.
n   Laagdikte van 0,5 tot 15 mm.
n   Zeer emmissiearm.
n   Verpompbaar.
n  Binnen.
n  Classificatie conform
 C35-F7 volgens EN 13813.

SCAN DE QR-CODE
voor alle productinformatie



PRODUCTEN
AANVULLENDE

DE BESTE OPLOSSING     IN ELKE ONDERVLOER

FLF190
Vloeregalisatie zeer slijtvast

n  Ideaal voor het repareren van verregende, uitgesleten 
of beschadigde beton vloeren.

n  Zeer hoge vlakheidsklasse haalbaar.
n  Zeer slijtvast.
n    Zeer hoge mechanische prestaties en drukweerstand.
n  Geschikt als eindafwerking.
n  Laagdikte van 3 tot 40 mm.
n  Verpompbaar.
n  Binnen en buiten.
n  Classificatie conform C60-F9 volgens EN 13813.

VLAKBLAD

GDM630 R
Gietdekvloermortel

n    Snelverhardend.
n    Betegelbaar na 24 uur.
n    Hechtend of op scheidingslagen.
n    Zeer vlak eindresultaat.
n    Zeer geschikt voor alle 
 vloerverwarmings systemen.
n    Zeer geschikt voor verwerking 
 i.c.m. zwaluwstaartplaten.
n    Laagdikte vanaf 15 mm tot 150 mm.
n    Verpompbaar.
n    Binnen.
n  Classificatie conform C30-F6  
 volgens EN 13813.

INDUSTRIEËLGIETDEKVLOER

GDA350
Gietdekvloermortel 
gipsgebonden

n    Dunne dekvloer voor kritische 
 ondergronden.
n    Geschikt voor (dunne) 

vloerverwarmingssystemen.
n    Uitstekende warmtegeleiding.
n    Zeer goed vloeiend, zelfnivellerend.
n    Spannings- en krimpvrij.
n    Laagdikte van 20 tot 60 mm.
n    Binnen.
n  Calciumsulfaat-gietvloermortel
 CA-C30-F6 volgens EN 13813.

SUCCES GEGARANDEERD

GDM710
Gietdekvloermortel

n    Hechtend of zwevend toepasbaar.
n  Op ondergronden met of zonder 
 vloerverwarming.
n   Geoptimaliseerd voor pomptrucks.
n  Laagdikte vanaf 20 mm.
n  Binnen en buiten. 
n  Classificatie conform C25-F4  
 volgens EN 13813.

FLM230
Hoog visceuze dichtzet-, 
fixeer-, gietmortel, samengesteld 
uit twee componenten

n  Opvullen van freessleuven met 
vloerverwarmingsleidingen.

n  Excellente warmteverdeling en geleiding. 
n  Hoge (druk)sterkte op de leidingen.
n  Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden.
n  Voorkomt het opdrijven van leidingen
n  Zeer geschikt voor het fixeren van elektrische 

vloerverwarmingsmatten.
n  Staand te verwerken
n  Snel verhardend.
n  Binnen.
n  Classificatie conform CT-C25-F6 volgens EN 13813.

FA950
Superieure LVT lijm met 
een praktische verwerking

n  Gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm.
n  Sterke lijm met een korte wachttijd en lange inlegtijd.
n  Zeer licht verwerkbaar.
n  Snel beloopbaar.
n  Geschikt voor alle formaten van elastische 

vloerbekledingen.
n  Zwenkwielen bestendig conform EN 12529:1998.
n  Voldoet aan ISO 22636: Lijmen voor 

vloerbedekkingen.
n  Valt onder Omnicol FLOORING systeemgarantie.
n  Vloer en wand.
n  Binnen.

NIEUW!

NIEUW!



KIES VOOR AFGIETEN!

Zowel elektrische vloerverwarmingen als met warm water 
presteren het beste met gietbare vloeivloeren en gietdekvloeren. 
De compacte samenstelling van de Omnicol Flooring-producten 
zorgt voor een hoge druksterkte en voorkomt luchtkamers. 
Daardoor wordt de warmte optimaal afgegeven aan de omgeving. 
Kortom: energiezuinig en heerlijk comfortabel. Daar doe je de 
eindgebruiker een groot plezier mee.

Van al onze producten is de warmtecoëfficiënt beschikbaar voor 
een nauwkeurige berekening van het energieverbruik. Denk ook 
goed na over de eindafwerking. Hoe lager de R-waarde van de 
vloerbekleding, hoe beter de warmtedoorgifte. Zoals tegels. 
Zachte vloerbedekkingen of dikke houten planken zijn door hun 
hoge R-waarde minder geschikt.

Nog een pluspunt: met de producten Omnicol Flooring is het vaak 
mogelijk de laagdiktes fors terug te brengen. Zo win je vanaf de 
constructie vloer tot aan de toplaag vele centimeters. Vooral bij 
renovatie hoeven deuren dus niet of nauwelijks te worden ingekort.

Omnicol Flooring BV     +31 [0]73 599 29 25    info@omnicolflooring.eu 

Maak een afspraak met onze specialisten:

CONTACT
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VOOR ELKE KLUS HET JUISTE VOLUME

VLOERVERWARMING?

Zowel elektrische vloerverwarmingen als met warm water 
presteren het beste met gietbare vloeivloeren en gietdekvloeren. 
De compacte samenstelling van de Omnicol Flooring-producten 
zorgt voor een hoge druksterkte en voorkomt luchtkamers. 
Daardoor wordt de warmte optimaal afgegeven aan de omgeving. 
Kortom: energiezuinig en heerlijk comfortabel. Daar doe je de 
eindgebruiker een groot plezier mee.

Van al onze producten is de warmtecoëfficiënt beschikbaar voor 
een nauwkeurige berekening van het energieverbruik. Denk ook 
goed na over de eindafwerking. Hoe lager de R-waarde van de 
vloerbekleding, hoe beter de warmtedoorgifte. Zoals tegels. 
Zachte vloerbedekkingen of dikke houten planken zijn door hun 
hoge R-waarde minder geschikt.

Nog een pluspunt: met de producten Omnicol Flooring is het vaak 
mogelijk de laagdiktes fors terug te brengen. Zo win je vanaf de 
constructie vloer tot aan de toplaag vele centimeters. Vooral bij 
renovatie hoeven deuren dus niet of nauwelijks te worden ingekort.



omnicolflooring

omnicolflooring  
   Vlak...elk probleem wel uit.
Met Omnicol Flooring te Hasselt. We gaan iedere uitdaging aan 

met de SC500 omniflow renovatiemortel.
#egaliseren #vlakkevloer #omnicolflooring

omnicolflooring

omnicolflooring  
   Steeds vaker worden de badkamers, door 

onze relaties, met cementgebonden mortel gegoten. Enorm

efficiënt!  #afschotplaat #gietdekvloeren #badkamers

omnicolflooring

omnicolflooring     Ontelbaar verschillende ondergronden, van
zwaluwstaartplaten tot uitgehakte stukken, van 4 mm tot 90 mm 
laagdikte. Egaliseren en na 2 uur weer beloopbaar!
#gietdekvloeren #vlakkevloer #egaliseren

VOLG ONZE PROJECTEN
OP SOCIAL MEDIA

@omnicolflooring

VLAKBLAD

Veilinghuis Christie’s veranderde in strakke fitnessclub.

BREED EGALISATIEASSORTIMENT

“Ik kom er altijd mee weg”, vertelt John Lommen van Egalizer. 
Hij doelt op het grote aanbod aan egaline’s van Omnicol Flooring, 
dat voor elke situatie de perfecte oplossing biedt. Inclusief 
advies op locatie. Helemaal een uitkomst vindt John Lommen de 
pomptruck die komt voorrijden.

Gecompliceerde klus 
De ondervloeren in het statige herenhuis zorgden voor behoorlijk 
wat uitdagingen. Van zandcement en tegels tot hout en beton. 
Bovendien was er een behoorlijk hoogteverschil te overbruggen 
tot wel 90 mm. Voor de gecompliceerde vloeren heb ik Omnicol 
Flooring gebeld. Op basis van hun expertise werd duidelijk dat 
Egalizer met de snelverhardende gietmortel SC500 de klus kon 
klaren.  

Egalizer vloerafwerking is een grote naam in vloerherstel en -renovatie. Het Bossche bedrijf werd 
ingeschakeld bij de ombouw van het Amsterdamse Veilinghuis Christie’s naar een hippe health club.

BLIJ MET
EGALIZER  VLOERAFWERKING



Word jij de gelukkige eigenaar van 
een Omnicol Flooring hoodie?

EFFE NIKS UIT TE VLAKKEN?
MAAK DE PUZZEL

Zoekwoorden:
afwerking
cementgebonden
dekvloer
egaline
egaliseren
expertise
flooring
gietdekvloer
laagdikte
maatwerk
ondergrond 
renovatiemortel

renoveren
slijtvast
stoffeerder
uitvlakken
verpompbaar
vlakblad
vlakkevloer
vloerverwarming

EGALISATIE-, RENOVATIE EN GIETDEKVLOERMORTELS

WWW.OMNICOLFLOORING.EU

De overgebleven letters in de puzzel vormen een zin. 
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EN WIN!
EEN HOODIE!

Heb je de oplossing van onze woordenzoeker gevonden?
Scan dan de QR-code, stuur ons de oplossing en maak 
kans op een Omnicol Flooring hoodie*.

*Actie loopt zolang de voorraad strekt.

SCAN!

Oplossing:


