
VELOSIT SC 245 



Czasami w galerii handlowej, 

restauracji, czy na stacji benzynowej … 

… trzeba wymienić podłogę, kiedy stara w żaden sposób nie pasuje do 

nowych     trendów, a i technicznie ma wiele do życzenia. 
 



  

 

Ale problemem jest czas, bo 

wylewka anhydrytowa -    

masa na bazie gipsu, … 

 
… która jest nowoczesną i 

technologicznie „czystą” 

metodą posiada  

poważne niedoskonałości: 

 

• Schnie 40 i wiąże 10 dni 

• Po związaniu „boi się” 

wody, a  

• zalanie oznacza katastrofę 

 



Słabą alternatywą jest jastrych pół 

suchy – szybko sprawny na bazie 

cementu, ponieważ ma szereg 

mankamentów: 

• Wymaga dużo miejsca na przygotowanie 

urządzeń i składowanie surowców 

• Metoda jest bardzo “brudna” i powoduje 

zapylenie sąsiednich pomieszczeń  

• Ze względu na uciążliwość dla zdrowia i 

ochronę pracownika, Unia Europejska 

umieściła ją na czarnej liście, która 

będzie objęta zakazem wykonywania w 

krajach Unii 



 

 

 

 

 

W sytuacji, kiedy liczy się czas, … 

… jedyną sensowną opcją jest  

jastrych płynny na bazie cementu. 

Szybko schnąca masa, którą przesyła się  

na odległość. Jej aplikacja działa tak jak 

wóz strażacki w akcji. Auto stoi na zewnątrz 

budynku i pompuje wodę. Węże sięgają 

nawet 10 piętra. 



Posłużmy się przykładem 

wymiany posadzki … 

… w jednej z największych  

galerii handlowych w Polsce. 

Została zbudowana przed 17 

laty, a jej wnętrze sukcesywnie 

dopasowywane jest do 

najnowszych trendów. 



W połowie sierpnia  

na korytarzu … 

… zaczął „puchnąć” i podnosić 

się parkiet, którego już nie 

można było uratować.  



W nocy, kiedy galeria była 

zamknięta, … 

… zerwano drewno i 

wywieziono deski, a podłogę 

prowizorycznie nakryto płytami.  



Następnego dnia … 

… galeria mogła 

pracować normalnie. 



Tak samo poradzono sobie ze 

starym jastrychem … 

… w nocy go skuto i wywieziono … 



… a dnia następnego … 

… galeria mogła 

pracować normalnie. 



W ten sposób doszliśmy do  

położenia nowej wylewki …  

… której towarzyszyło 

zasadnicze pytanie –  

jakiej technologii należy użyć, 

aby następnego dnia podłoga 

była sucha i twarda, a galeria 

mogła pracować normalnie?! 



Inwestor i generalny wykonawca 

zdecydowali się na VELOSIT SC 245 … 

… nasz produkt flagowy 

• Wynalazek autorstwa                     

dr Jensa Hofele 

• Wylewka, która, ze względu na jej 

wyjątkowe właściwości   

     zrewolucjonizuje rynek posadzek 

     na całym świecie 

• Dzisiaj jest już stosowana w  

     22 krajach 



VELOSIT SC 245  

 

Jego właściwości są antidotum na przestoje w handlu w 

czasie remontu posadzek! 

• Można po nim chodzić już po 

upływie 5 godzin! 

• Gotowy do prac płytkarskich po 

6 godzinach! 

• Po 3 dobach suchy jest jak 

pieprz! 

• Po tygodniu twardy jest jak 

skała! 

• Można go bezpiecznie stosować 

w środku i na zewnątrz! 



Tak działa VELOSIT SC 245… 

 

W nocy, o godzinie 00.25, w galerii handlowej 

 rozpoczęto przygotowanie podłoża pod wylewkę…  

  

 



… o godz. 3.11 rozpoczęto 

wylewkę, a zakończono ją o 4.06… 

Prace polegały na przesłaniu 

jastrychu płynnego, z pojazdu,  

który stał na ulicy, do wnętrza galerii,  
na odległość ok. 200 metrów. 

Masę aplikowano w kluczowym 

punkcie galerii – na korytarzu, blisko 

wejścia z parkingu, pomiędzy sklepami, 

gdzie prowadzono wymianę posadzki. 



  

            

           Nasza wylewka wiąże „w oczach”!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                              Tak szybko jak klej do gumy!                                                                                                                        
                              Wykonawca nie może sobie pozwolić                                                                                              
              na minutę zwłoki. 

 

         
          

 

Nadzór budowlany musi wziąć poprawkę na to,                                                                                                    
ze produktu tak szybko schnącego                                                                                                          
i twardniejącego nigdy                                                                                                                                    
wcześniej nie aplikowano! 

  

… godz. 4.49 wszystkie  

działania zakończono sukcesem... 



… godz. 7.00 rano … 

… test klucza wypadł dobrze! 

Podłoga została nakryta 

chodnikiem. Pracownicy mogą 

wejść do swoich sklepów. 



… godz. 10.00 rano…  

 

 

… do galerii wchodzą pierwsi 

klienci! 

Pomimo wylania podkładu pod 

panele podłogowe - sprzedaż 

została utrzymana! 



… godz. 16.00 po południu … 

… jedna z wielu galerii w Polsce - 

dzień jak co dzień – klienci robią 

zakupy, a remont posadzki w toku! 



VELOSIT GmbH & Co. KG 

Industriepark 7 

D – 32805 Horn-Bad Meinberg 

www.velosit.de 

 

+ 49 (0) 5233 – 95 17 300 

+ 49 (0) 5233 – 95 17 301 

info@velosit.de 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

POLECAMY SIĘ  

PAŃSTWA UWADZE! 

www.velosit.pl 

mailto:info@velosit.de

