


Kjemikere og produktutviklere har tatt det beste av 
polyaspartic teknologien til det neste nivået, som gir 
en løsning som kan skryte av både effektiv installering, 
grønnere løsninger, og nyskapende design som ingen 
andre produkter på markedet har. 

- Hurtigherdende, selv ved lave temperaturer

- Hundre prosent ren Polyaspartic

- Fleksibel

- Enkel installasjon

- Løsemiddelfri

- Lav VOC

- UV-bestandig

- Liten til ingen lukt

- Overlegen levetid

- Kan påføres en rekke forskjellige underlag

Elladur reduserer installasjonstiden fra dager til  
noen få timer. Nedetid vil ikke være en bekymring  
ved installering av Elladur og egner seg eksepsjonelt  
for både industrielle- og private områder.  

Med en rekke forskjellige farger, tykkelser, dekorative 
muligheter, kvalitet og funksjoner er dette en av de 
mest allsidige løsningene som er tilgjengelig. Systemet 
er ekstremt fleksibelt og kan brukes i de aller fleste 
områder. Alt dette er oppnådd uten bruk av skadelige 
løsemidler og minimal VOC, noe som gjør dette til et 
virkelig nyskapende produkt.

Elladur er en banebrytende  

produktlinje fra EpoxyGrossisten, 

produsert av Resin Surfaces Ltd. 

Effektiv  
levering og 
installasjon

Introduksjon

Elladur er formulert  
fra materialer som er  
brukervennlige og lette  
å påføre, samt optimal  
og overlegen ytelse på 
tryggest mulig måte. 

Enten det er en dekorativ, antiskli, UV-stabil, 
slitesterk overflate, enkelt vedlikehold eller  
rask installasjon som er viktig for deg, så er  
Elladur løsningen. 

Beskrivelser og teknisk assistanse mellom installatør 
og leverandør er alltid viktig. Vi beskriver systemet 
som passer til ditt behov og dine krav, slik at ditt 
Elladur gulv skal bli perfekt. 

Hele produktlinjen er hurtigherdende og vil gi 
minimal nedetid og rask ”Return-to-service”.  
Lett trafikk etter to til tre timer og full trafikk  
innen 12 timer etter installasjon. Full kjemisk  
herding vil være oppnådd etter så raskt som  
tre dager.  

Liten lukt er en stor fordel ved dette produktet  
da andre fag kan arbeide i samme bygg/samme  
rom som Elladur installeres. 

Elladur er formulert fra materialer som er 
brukervennlige og lette å påføre, samt optimal  
og overlegen ytelse på tryggest mulig måte.

EpoxyGrossisten er behjelpelig med spesifikasjoner, 
beskrivelser, veiledninger, kursing og FDV-rapporter 
for å hjelpe deg installere et kvalitetsgulv som er 
laget for å vare. 

Elladur kan skreddersys til  

ditt behov



Innovativt 
Design

Grønnere 
løsninger

De mest kjente barrierene ved gode gulv løsninger 
har alltid vært lange herde-/tørketider og nedetid  
for kunden. Installasjoner kan påvirke den daglige 
driften ved at gulvet ikke kan brukes, sterke luker  
og lang driftsstans under installering. 

Dette produktet vil gi store fordeler på samtlige 
av punktene, samt levere lange levetider, gode 
egenskaper, miljøvennlige produkter og høy  
kvalitet som EpoxyGrossisten har blitt kjent for.

Produktet er overlegent til sitt bruk og har ingen 
konkurrenter i markedet. Elladur løser mange 
problemer som i dag kan være en problemstilling  
ved installasjon av nytt gulv. 

Epoxy, polyuretan og diverse akryler har ikke  
de samme egenskapene som Elladur, og vil ikke  
kunne ta opp kampen når det gjelder raske 
herdetider, lav VOC, lav lukt, UV-bestandighet  
og dekorative finisher.

Vi har alltid levert de best grønne løsningene innen 
vår industri. Verne miljøet og begrense miljøutslipp 
samt levere de beste langvarige løsningene er alltid 
vårt mål.

Elladur fortsetter med samme filosofi og er et av de 
grønneste produktene vi leverer i dag. Løsemiddelfri 
og lav VOC, Elladur bidrar til å redusere utslipp og 
sparer miljøet.

Elladur er et langvarig system som sparer både 
energi og kostnader når det gjelder renovering, 
nybygg, reparasjon og lignende. 

Vi strekker oss alltid langt for våre kunder og 
samarbeidspartnere slik at vil alle kan nå målet  
om bærekraftige produkter og redusere utslipp.

Elladur er et teknologisk 

og kjemisk vidunder, og er 

banebrytende innen vår industri.

Løsemiddelfri og lav VOC, 

Elladur bidrar til å redusere 

utslipp og sparer miljøet.



Systemer
Elladur systemene er  

laget for å være miljøvennlig, 

hurtigherdene og løsemiddelfritt.

Elladur SF  
Klar og farget

 
En hundre prosent ren polyaspartic som er en 
hurtigherdene gulv coating som er laget for å  
gi en slitesterk og blank overflate som leveres  
i ulik tykkelse. .

Elladur Deco BC 
Hurtigherdende dekorativt broadcast system 

Elladur Deco BC kommer i en rekke forskjellige 
standardisert farget sand. Man kan også få sin  
helt egen blend av farget sand. 

Elladur Deco FL 
Hurtigherdende dekorativt flake system

 
Elladur Deco FL kommer i en rekke forskjellige stand-
ardiserte flake systemer. Man kan også  
få sin egen blend av ulike flakes.

Elladur LM 
Hurtigherdende oppmerking 

Er hundre prosent ren Polyaspartic som brukes  
til oppmerking. Denne er UV-bestandig og kan  
legges både ut og inne. Man kan også få antiskli  
i oppmerkingen om ønskelig. 
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