
Eco Silicate Systems

Ambitionen er at gøre 
byggeindustrien klima- og 

allergivenlig 01



Når vi bruger økologiske og naturlige 
produkter som silikat, tager vi hånd 
om både os selv, vores håndværkere og 
miljøet.



Samtidig er produkterne stærkere, 
mere holdbare og prismæssigt 
konkurrencedygtige.  

Vores bestsellers

Eco Rapid Deco Eco Rapid Indu SL Eco Mortar SL Eco Rapid SL 

  Perfekt til unikke designs. Fås i 

flere farver.

Ekstremt holdbar og perfekt til 

områder med høj belastning. 

Den billigste løsning til et stærkt 

industrigulv.  

Meget høj holdbarhed og ideelt 

til steder med høj belastning.
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Eco Silicate SystemsFind  på 
Instagram

https://www.instagram.com/eco_silicate_systems_dk/
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 ️Enormt modstandsdygtigt over for slid 

️️ Modstandsdygtigt over for vandtryk (2,5 bar) 

 ️Meget høj bindingsstyrke 

✓
✓
✓

Eco Silicate Systems produkter er banebrydende for industrien og sætter nye standarter indenfor klima- og allergivenlighed samt holdbarhed og kvalitet. 


Eco Rapid SL er blevet brugt til at lave et parkeringshus. 

Produktet er hurtigt tørrende, ekstremt holdbart og ideelt til parkeringshuse og andre industrielle overflader. 


Økonomsike fordele ved vores produkter er; 75 % færre arbejdstimer, 2-3 gange længere holdbarhed og lagtykkelse anbefalet 3 mm.

Det er altså fordelagtigt for både entreprenøren og kunden. 

  Miljøvenligt - EC1 Plus Certifikater 

 ️Allergivenligt, ingen opløsningsmidler. VOC & APEO- frit 

️️ Procestid: 1-2 dage, trædbart efter 4 timer 

️️ Ekstrem holdbarhed

✓
✓
✓
✓

️️ Trykstyrke C40-C50

️️ Lagtykkelse: 1-50 mm

️️ Diffusionsåbent / Vanddamps gennemtrængeligt

️️ Salt, kemikalie og varmeresistent til 700*

✓
✓
✓
✓
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Unikke designløsninger

Overdækker alle overflader

Høj kvalitet

Klima- og allergivenlige

Med vores produkter kan du skabe helt unikke designløsninger.  
Du kan skabe sten-looks som marmor, travertin og meget andet! 

Med vores produkter kan du overdække alle former for overflader.  
Dette gælder for møbler, vægge, gulve, loft. 

Kun fantasien sætter grænser. 

Med vores produkter vil du være sikret en høj kvalitet. Dit gulv vil være sikret 
mod spild af rødvin, kemikalier, saltvand, UV og meget andet. 

Med vores produkt deltager du aktivt i at skabe et sundt miljø for dig selv, din 
håndværker og planeten. Produkterne er nemlig klima- og allergivenlige med 
EC1 Plus Certifikat. 


Private, Design & Niche 
Velkommen til en verden fuld af designmuligheder. 


Alle tænkelige overflader kan dækkes med vores designer produkter.
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Nem rengøring Naturlige og økologiske produkter 
Med vores produkter behøver du aldrig benytte kemikalier til brug af 
rengøring igen. Med vores produkter er det muligt at rengøre/ destillere via. 
vanddamp. 

Vi bruger naturlige og økologiske materialer fra silikatminer og genbrug. 
Dette reducerer Co2-udslippet med 60-90 % sammenlignet med 
cementbaserede produkter.
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Vær med til skabe en mere 
kvalitetsbevidst, klima- og 
allergivenlig bygge- og 
designindustri
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Vi arbejder for at gøre sunde og 
grønne løsninger let tilgængeligt for 

industrien og private

fm@ets-europe.be



jv@ets-europe.be

For yderligere information



Frede Marstrand - Industry & Mass 

 Johan Vangsted - Private, Design & Niche 



