


Flytende kvalitetsprodukter til gulv 
og vegg.

Epoxy har tidligere blitt mye brukt i industrien pga. 
sin stryrke og gode heftevne. Nå er disse produktene 
på full fart inn i flere rom i de norske hjem, alt fra 
garasje til baderom.

EpoxyGrossisten er eksklusiv distributør for en av 
Englands ledende produsenter av flytende og søm-
løse belegg for vegg og gulv, RSL “Resin Surfaces 
Limited”.

Alle produktene blir fremstilt på en miljøvennlig 
måte og inneholder naturligvis ingen løsemiddel.

Våre produkter er svært slitesterke og takler røff 
behandling, de er også resistente mot kjemikalier.

Epoxygrossisten leverer produkter som er konkur-
ransedyktige på kvalitet og pris. Vi gleder oss over 
en stadig økende etterspørsel og positive tilbake-
meldinger fra fornøyde kunder.

Produktene vi leverer er produsert i henhold til ISO 
9002 standarder.

Epoxygulv er et belegg av herdeplast.

Gir en glatt, blank og svært slitesterk overflate som 
er enkel å rengjøre.

Tildligere mye brukt i industrien, men er nå på full 
fart inn i flere rom i de norske hjem.

Kan legges på ulike overflater, fra betong til tre.

Beleggene kan fåes i mange farger og med ulike 
effekter.

Til forskjell fra andre epoxygulv har vi produkter 
som gjør det enkelt å legge gulvene selv ved hjelp 
av rull eller kost.

Hva er egentlig
              epoxy?
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Hvorfor ikke gjøre garasjen til et mer spennende rom? 
For å oppnå en lik effekt som på dette bildet, må du først grunne gulvet avhengig av underlag. 
Deretter påføre et lag med epoxy i fargen “stirling”, legg på ønsket dekor og avslutt med klar 
epoxy som toppstrøk.



Gjør det selv!
Vi leverer produkter som er tilpasset deg som øn-
sker å gjøre jobben selv. Våre flytende epoxybelegg 
er konkurransedyktige på både pris og kvalitet, sam-
tidig som de er enkle å legge.

Du kan velge blant våre standardfarger, eller legge 
klar epoxy på et gulv du har malt i en ønsket farge. 
Hva med for eksempel å bruke wallstickers på gulvet 
for å skape spennende effekter på barnerommet? 
Mulighetene er mange!

Alt du trenger for å utføre jobben finner du hos din 
lokale forhandler. Mer informasjon finner du på vår 
nettside: www.epoxygrossisten.no

Epoxygulv har en sømløs og blank overflate som 
har en slitesterk overflate som er enkel å rengjøre. 
Belegget fåes i mange farger, og man kan blande inn 
flakes og lignende for å skape spennende effekter. 
Vi har også et anti-skli system for å hindre at gulvene 
blir for glatte.

De mange variasjonsmulighetene epoxy gir gjør at 
det bare er fantasien som setter grenser for hvor 
dette belegget kan brukes. Bruksområdene varierer 
mellom alt fra inngangsparti, hobbyrommet og badet 
til garasjen. 

Fremgangsmåte: 

1. Rens underlaget, bruk R.S Industrial Floor 
Cleaner 

2. Bland base og herder. 

3. Produktet påføres med en fin/medium rull av 
god kvalitet. 

4. Tilsett flakes eller andre effekter hvis øns-
kelig. 
 

5. Avslutt med ett strøk av RESUCOAT HB eller 
RESUTOP CLEAR
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Epoxy er vel epoxy,
                  eller......?

Vi leverer også:

• Avretting/flytsparkel

• RS Cemcrete for fasade og gulv, ute og inne

• Rense- og rengjøringsmidler for grunnarbeid og 
vedlikehold

• Påføringsverktøy

Som alt annet på markedet er resultatet avhengig 
av kvaliteten til produktet. Epoxygrossisten gulvløs-
ninger gir mange fordeler:

Foruten å være konkurransedyktige på kvalitet og 
pris får du et komplett Epoxy-system som er enkelt 
å legge. 

Våre produkter inneholder 100% tørrstoff, noe som 
gjør de meget slitesterke. Et gulv fra Epoxygross-
isten tåler dermed helt andre typer belastninger en 
andre typer “gjør det selv” belegg.

Våre løsninger gir deg muligheten til å designe ditt 
eget gulv, hvor kun din egen fantasi setter begren-
sninger.

Vi legger vekt på at produktene blir fremstilt på en 
miljøvennlig måte, og disse inneholder naturligvis 
ingen løsemidler.

Resultatet blir et sterkt, sømløst gulv som er enkelt 
å rengjøre. Flytende kvalitetsprodukter til gulv og vegg



Kompletter den minimalistiske stilen med et skinnende epoxygulv. 
For å oppnå samme effekt som på bildet må gulvet grunnes først. 
Deretter påføres et lag med vår slitesterke epoxy. 
Ønskes et matt overflate kan klar, matt epoxy benyttes som toppstrøk.



Flytende kvalitetsprodukter til gulv og vegg
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