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TAKK FOR AT DU  
VALGTE CONTECO TIL  

PROSJEKTET DITT!

Dette er din Conteco-guide som skal hjelpe deg å starte prosjektet ditt  
på best mulig måte. For ytterligere informasjon henviser vi til vår FAQ  

og instruksjonsvideoer på www.conteco.dk. Hvis du har den minste tvil 
underveis, ikke nøl med å sende oss en e-post til info@conteco.dk  

– vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Lykke til med prosjektet!

Med vennlig hilsen,
Conteco-teamet
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DET DU SKAL 
BRUKE 
•  En glatt sparkelspade i enten stål eller 

plast, eller en gummisparkel
• Arbeidshansker
• Støvmaske
• Drill
•  Blander / visp til drill
•  Bøtte til blanding
•	 Sprayflaske
• Malertape
•  Pussekloss og sandpapir 
• Evt. en malerull med kort luv
•  Evt. en malerkost

For MK-/ETA-godkjent våtromsbygging 
til oppussing/nybygg av våtrom kreves 
videre:

• Ardex 7+8 tetningsmasse
•  Ardex SK100W membranduk
•  Tetningsmatte, hjørner og kantebånd 
• Ardex P51 primer (grunning)
•  Verktøy til montering

Til begge løsningene må det beregnes
produkter for grunning, avhengig
av underlaget.
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Conteco gir deg muligheten til å skape den stilen du 
ønsker deg. Effekten på overflaten avhenger av hvilket 
verktøy du bruker. Hvis du bruker en sparkelspade  
i stål, kan du oppnå en «flammeeffekt» med mye  
fargespill. En sparkelspade i plast vil ofte gi et mer 
ensartet uttrykk. Det er også mulig å spraye på  
mere vann på overflaten under påføring, for å øke 
fargespillet på overflaten. 

Systemoppbygging
Utøvelse av Conteco avhenger av prosjektet, og 
hvilken overflate du ønsker. Bruker du Conteco Beton 
Medium som siste lag med betong, får du en grov 
overflate, mens Conteco Beton Fine gir en finere  
og glattere overflate. For systemoppbygging av  
prosjektet, se side 11. 

Blanding av farge
Fargen på Conteco avhenger av hvor mye Beton  
Color Pigment som tilsettes under blanding.  
Vi anbefaler bruk av en kjøkkenvekt for å måle  
nøyaktige gram av pigmenter, siden selv små  
forskjeller i gram vil gi en fargeforskjell på den  
ferdige overflaten. 

Merk: Selv om det ikke synes veldig mye, så gjen-
nomfarger Beton Color Pigment ved kontakt med 
Conteco Mix & Primer. Det indikative grammet bør 
derfor overholdes. Conteco Color Pigment tilsettes  
i alle betonglagene.

Blanding av Conteco
Denne fremgangsmåten er den samme for både  
Beton Basic, Beton Medium og Beton Fine.

Se blandingsforhold og forbruk på s. 10. 

Conteco bør alltid veies i forhold til antall m2 som skal 
behandles, og blandes iht. angitte blandeinstruksjoner.

Conteco Beton blandes og Beton Color Pigment 
tilsettes i gram som tilsvarer ønsket fargenyanse. 
Blandingen piskes kraftig med en blander til pulveret 
er rørt helt ut. 

Conteco Mix & Primer ristes og helles over i en bøtte. 
Deretter tilsettes blandingen av Conteco Beton og  
Beton Color Pigment og alt piskes kraftig sammen 
med en blander inntil alle klumpene er pisket ut.  
Blandingen skal være relativt flytende.

Blanding av Conteco Beton Sealer 
Conteco Beton Sealer blandes med tverrbindings-
middelet. Blandingen ristes grundig og må hvile i ti 
minutter før den helles gjennom en sikt. Deretter er 
blandingen klar til bruk. 

Merk: Conteco Beton Sealer må brukes innen  
2 timer etter blanding. 

Fargepigment pr. kg. betongpulver  
for å oppnå følgende nyanser
•  Concrete Light = 1 gram
•  Concrete Medium = 2 gram
•  Concrete Intense = 3 gram
•  Charcoal Light = 10 gram
•  Charcoal Medium = 15 gram
•  Charcoal Intense = 20 gram
•  Peach = 5 gram
•  Dusty Rose = 5 gram
•  Icy Waters = 5 gram
•  New Pine = 5 gram
•  Desert Sand = 5 gram
•  Olive Tree = 5 gram
•  Lemon Tea = 5 gram

Til alle gråtoner brukes fargepigmentet 
Concrete/Charcoal. Andre farger har eget 
pigment. 

Hvis du vil ha en sterkere farge, kan du tilsette 
ytterligere pigment (maks. 50 gram pr. kg.). 
Dette kan kjøpes separat i butikken. 

OPPNÅ RIKTIG STIL



FORBEREDELSE 
AV UNDERLAG 
Eventuelle varmekabler må skrus av minst  
12 timer før du begynner.

Silikon- og gummifuger fjernes. Paneler og 
gulv må avdekkes. Det er viktig at ujevnheter 
sparkles på forhånd, siden Conteco påføres 
i svært tynne lag. Overflaten må være glatt 
og jevnt absorberende. Hvis du er i tvil, bør 
overflaten grunnes først. Dette gjelder alltid 
for ubehandlet tre, MDF, filt, spatellag eller 
støpt betong, men det kan også være  
nødvendig på andre overflater. 

Ved påføring på klinkemurstein/fliser bør 
disse rengjøres grundig, sparkles og  
grunnes før Conteco påføres. Dette gjøres 
for å sikre en jevn overflate med ensartet og 
minst mulig absorpsjonsevne. Produkter til 
forarbeid finner du bl.a. i vår butikk. Les alltid 
produsentens instruksjoner for produktet for 
forarbeid før prosjektet starter. 

For å bruke CONTECO på tregulv anbefaler 
vi at du først stabiliserer gulvet, evt. med 
gulvpaneler, armeringsbånd om nødvendig, 
sparkler skjøtene og legger en vinyl med 
heldekkende lim på gulvet. Alternativt kan du 
bruke en fiberarmert avrettingsmasse  
og primer fremfor vinyl. 
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   Når underlaget er klart, blandes Conteco Beton til det første laget  
(se evt. avsnittet «Blanding av Conteco Beton» på s. 5). 

   Påfør det første laget med det valgte verktøyet iht. ønsket design.  
På horisontale flater helles Conteco ut i mindre porsjoner og trekkes ut i et  
tynt lag (ca. 0,3 til 0,5 mm). Får å påføre Conteco på vertikale overflater med 
en sparkel, kan det være en fordel å bruke et plastbeger eller lignende for å 
føre betongblandingen fra bøtten på sparkelen.  
 
Merk: Dersom sorte linjer eller punkter kommer opp på overflaten med en 
gang, skyldes dette at pigmentet ikke er tilstrekkelig rørt ut. Dette bør rettes  
på mens overflaten fremdeles er fuktig, ved å gå over prikken/streken  
gjentatte ganger med sparkelspaden, og på den måten «massere» pigmentet 
ut i betongen.

   Før det neste laget påføres, må overflaten pusses med sandpapir (min. 150 
korn). Dette gjøres like etter at overflaten er tørr, siden vanlig sandpapir ikke 
kan brukes på herdet Conteco. Tørketiden er på 45-60 minutter pr. lag ved 
vanlig romtemperatur (21-23 °C, 50 % luftfuktighet).   
 
Merk: Dersom fuger eller linjer fra underlaget skinner gjennom det første laget 
(men ikke kjennes), vil det sjelden hjelpe å anvende ekstra Conteco. Her  
anbefaler vi at du grunner med en betongprimer (f.eks Ardex P51. med 
1:1-forhold) før påføringsprosessen fortsetter. Hvis dette gjøres, må  
overflaten ikke vannes før neste lag påføres.  

   Det neste laget kan nå blandes og anvendes på samme måte som det  
første. Se evt. systemoppbygging for prosjektet på de bakerste sidene.  
Husk at betongoverflaten alltid må pusses og vannes med en sprayflaske 
før neste lag med betong påføres. Dette sikrer bl.a. optimal adhesjon av det 

påfølgende laget. Når det siste laget av betong er ferdig herdet bør det også 
slipes for å få best resultat. Dessuten anbefaler vi at maskeringstapen fjernes 
for å skape en skarp kant. Dersom tapen er herdet fast, skjæres den løs med 
en skarp kniv. Ny maskeringstape settes på, til det siste laget er påført. 

   Når resultatet er blitt som ønsket og overflaten er tørr, (anbefalt tørketid minst 
12 timer ved normal luftfuktighet) behandles overflaten med Conteco Color 
Sustainer som rulles på overflaten i et tynt lag med en lakkrull med kort luv. 
Alternativt, kan produktet masseres inn i overflaten med en mikrofiberklut.  
Vær oppmerksom på at det ikke må oppstå renner eller kanter, da dette  
kan føre til permanente linjer i overflaten. Vi anbefaler at Conteco Color  
Sustainer påføres nedenfra på vertikale overflater. Conteco Color Sustainer  
har en tørketid på ca. 60-90 minutter.

   Som avsluttende lag, forsegles overflaten med Conteco Beton Sealer som gjør 
overflaten vannavvisende og motstandsdyktig mot fett og rengjøringsmidler. 
Conteco Beton Sealer påføres med en lakkrull med kort luv i rikelig mengde 
(totalt 200 ml/m2). Det er viktig at det konstant er rikelig med produkt på rullen 
for å tette overflaten ordentlig. Vi anbefaler at Conteco Beton Sealer påføres 
nedenfra og opp på vertikale flater og at du fører rullen på kryss og tvers. Når 
det første laget er tørt etter ca. 45-60 min. ved romtemperatur (21-23 °C, 50 
% fuktighet) og den melkehvite overflaten har forsvunnet, påføres enda et lag 
med samme mengde produkt. Dette gjentas inntil den korrekte mengden er 
oppnådd. Siden det kan være vanskelig å påføre hele mengden på 200ml/m2  
i to lag, er det mulig å påføre flere lag for å oppnå fullstendig forsegling av 
overflaten.   
 
Merk: Conteco Beton Sealer bør brukes innen to timer etter at produktet er 
blandet sammen med tverrbindingsmiddelet. Så snart den melkehvite overflaten 
har forsvunnet, og gulvet kan bli tråkket på, fjernes den siste maskeringstapen. 

PÅFØRING AV CONTECO 
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For MK-/ETA-godkjent våtromsbygging  
med Conteco
For å kunne bruke Conteco til en totalrenovering  
og nye konstruksjoner av bad, er det påkrevet at  
systemoppbygging brukes med en våtromsmembran 
fra Ardex (7+8 tetningsmasse og SK100W  
membranduk osv.), siden det kun er denne  
kombinasjonen som har MK-/ETA-godkjenning fra 
ETA Danmark. Vi anbefaler alltid bruk av VA-godkjent 
avløp med klemring når Conteco benyttes til nybygg 
på badene. Det må fremgå i VA-godkjenningen til det 
benyttede gulvavløpet at det er godkjent for bruk i 
gulv med vanntett lag med folie. Det er fordi man  
med denne type avløp kan trekke duken ned i avløpet 
og «klemme» den fast, og dermed sikre en helt  
tett forbindelse. 

  Før du begynner, må du kontrollere at underlaget 
er tørt, fast, stabilt, bærekraftig og fri for  
løsemidler. Varmekabler må skrus av minst  
12 timer før du begynner. Ardex 7+8 kleber på 
de fleste overflater. Les alltid produktanvisningen 
fra Ardex før du begynner.

  Ardex STA selvklebende tetningsmatte påføres 
like over sluket slik at den følger underlaget, og 
sluket skjæres så til.  

  Ardex 7+8 blandes under kraftig omrøring  
til den har en klebrig konsistens. Se blandings-
forhold på s. 10. Du bør kun blande den  
mengden tetningsmasse som kan bearbeides  
i løpet av 15 minutter.

  Hjørner, tetningsbånd og mansjetter limes 
sammen i et lag med tetningsmasse. En liten 
malerrull brukes til påføring av tetningsmassen, 
og en liten sparkelspade for å presse  

komponentene fast. Vær påpasselig med å  
dekke baksiden av tetningskomponentene helt 
med tetningsmassen og presse luftbobler helt ut.

  Tetningsmassen påføres de andre områdene 
med en 3 mm tannsparkel til glatte underlag,  
eller en 4 mm tannsparkel til ru underlag. Når 
limet er påført, monteres Ardex SK100W  
tetningsduk forsiktig med fingrene for å lage en 
skjøt med 5 cm overlapping mellom tetnings-
dukene. Deretter brukes et pussebrett for å 
presse duken på plass og fjerne luftbobler.  
Vær ekstra forsiktig rundt skjøter og overganger. 
Ved montering av duken på gulv, er det viktig å 
«presse vekk» fra sluket, slik at avløpet ikke blir 
tilstoppet med tetningsmasse.

  Tetningsmassen rulles på i et tynt lag på alle 
kanter og skjøter for ekstra beskyttelse.  
Deretter brukes en liten sparkel til å forsiktig  
glatte på overflaten, slik at den blir jevn og plan. 
Når duken er montert, skjæres avløpet fritt og 
skrues fast. Husk å forsikre at stoffet går ned  
i sluket og lukkes helt tett. Etter ca. 2 timer  
pusses tetningsmassen med sandpapir for  
å oppnå en jevn overflate.

  Tilslutt anbefaler vi at alle overflater grunnes med 
Ardex P51 (blandet med forholdet 1:1 med vann) 
for å sikre en jevn absorpsjon. Dette gjøres for  
å unngå eventuelle linjer eller fargeforskjeller i  
det ferdige betonglaget. Underlaget er nå klart 
for påføring av Conteco iht. de ovenstående 
instruksene. 

For ytterligere informasjon ang. Ardex våtroms-
system henviser vi alltid til produsentens 
datablad.

Conteco på eksisterende våtrom
Ved påføring på eksisterende underlag på badet 
(f.eks. på fliser) må du lage en skrå kant mot  
eksisterende rist til avløpet før Conteco Beton Sealer 
påføres. Deretter påføres Conteco Beton Sealer tett 
ned mot avløpet, og tilslutt påføres en våtromsfuge  
for å sikre at overflaten er ordentlig tett. 
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Rist til avløp

Myk silikon 
for våtrom

Conteco Color
Sustainer +

Beton Sealer

Conteco Beton

Myk silikon for våtrom

Conteco
oppbygging

Rist til avløp

Eksempel:



Når overflaten kan tas i bruk, avhenger av det enkelte 
prosjekt. Dersom det er et vanlig gulv, er overflaten er 
allerede klar for bruk etter 24 timer. 

Vi anbefaler likevel at du trår forsiktig på gulvet i de 
første syv dagene, siden det først er da at gulvet er 
helt ferdig herdet. Ved bruk av Conteco på bad og 
bordplater må gå minst syv dager før overflaten tas  
i bruk. Overflaten må ikke komme i kontakt med  
væske før det har gått syv dager. Dette gjelder både 
for bruk av badet, bordet, rengjøring av overflater, 
gulvvask, osv .. Dersom det ved uhell kommer  
væske på overflaten før syv dager, bør dette fjernes 
umiddelbart. 

Etter syv dagers herding påføres en fuge langs  
tilstøtende flater og rundt avløp.   

OBS! Når du bruker dusjen, bør sjampoflasker og 
lignende ikke stå på gulvet, siden i bunnen av disse 
kan danne en vakuumeffekt som fanger inn fuktighet, 
noe som kan føre til misfarging.

OBS! Hvis du oppdager at det er mørke flekker på 
overflaten etter bruk, ta kontakt Conteco med bilder 
og en beskrivelse av prosjektet før fortsatt bruk. Dette 
kan skyldes mangelfull tetning og fortsatt bruk kan 
føre til permanente fuktighetsflekker på overflaten. 

Akseptkriterier: 
Conteco går inn under etiketten designgulv; en  
fellesbetegnelse for sementbaserte gulv uten fuger. 
Denne type gulv stiller store krav til gulvet, og  
årsaken til eventuelle overflateproblemer som kan 
oppstå er ofte knyttet til problemer med underlaget 
og det enkelte prosjekt. Det ferdige gulvet skal, i likhet 
med alle andre gulv, kontrolleres stående i øyehøyde 
og i dagslys. 

Akseptkriterier for designgulv  
innebærer blant annet: 
•  Små hull og små blemmer i overflaten kan  

forekomme og må aksepteres i en mengde på  
opp til ca. fem stk. per. 10 m2.

•  Svinnriss og fargeforskjeller må forventes  
og aksepteres.

•  Overganger ved reparasjoner og andre sparklinger 
skal aksepteres.

•  Rullespor i Conteco Beton Sealer kan forekomme.
•  Skjolder og lignende på overflaten kan forekomme  

i mindre grad.

FØR OVERFLATEN BRUKES FOR  
FØRSTE GANG
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BLANDINGSFORHOLD OG FORBRUK

PRODUKT FORBRUK BLANDINGSFORHOLD TØRKETID

Beton Basic 600g/m2 2:1 med Mix & Primer  
(2 deler betong/1 del Mix & Primer - kan måles med vekt) 45-60 min. pr. lag. v. 20°C.

Beton Medium 350g/m2 2:1 med Mix & Primer  
(2 deler betong/1 del Mix & Primer - kan måles med vekt) 45-60 min. pr. lag. v. 20°C.

Beton Fine 350g/m2 2:1 med Mix & Primer  
(2 deler betong/1 del Mix & Primer - kan måles med vekt) 45-60 min. pr. lag. v. 20°C.

Beton Sealer 200ml/m2 5:1 med et tverrbindingsmiddel  
(5 deler Beton Sealer/1 del tverrbindingsmiddel)

45-60 min. pr. lag. v.
20°C.

Color Sustainer 30ml/m2 Brukes ufortynnet 60-90 min. v. 20°C.

Color Pigment - Avhenger av ønsket farge -

Ardex P51 300g/m2 Avhenger på underlaget  
(les produktark fra produsenten) 120-300 min. v. 20°C.

Ardex A46 1,4 kg/m2 pr. mm. Blandes med vann ca. 3:1  
(3 deler A46/1 del vann)

Hurtigtørkende. 30 min. v. 20 °C. Gangbar etter fire 
timer, klar for primer/Conteco etter 24 timer.

Ardex 7 1,4 kg/m2 1:1 med Ardex 8 15-30 min. v. 20°C.

Ardex 8 1,4 kg/m2 1:1 med Ardex 7 15-30 min. v. 20°C.

For ytterligere informasjon ang. Ardex produkter henviser vi alltid til produsentens datablad.

Merk: Lavere temperaturer øker behandlings-/tørketiden. Høyere temperaturer forkorter behandlings-/tørketiden.
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Systemoppbygging gulv (ikke våtrom) 

Systemoppbygging vegg/gulv på bad ** Conteco + Ardex til MK-/ETA-godkjent våtromsbygging

Systemoppbygging vegg/bordplate (ikke våtrom)

*  Total mengde Beton Sealer skal alltid være minst 200 ml/m2 for å lage en vanntett overflate  
(selv om dette må påføres i flere enn to lag).

*  Total mengde Beton Sealer skal alltid være minst 200 ml/m2 for å lage en vanntett overflate  
(selv om dette må påføres i flere enn to lag).

**  Ved etablering på eksisterende godkjent våtromsbygging i våtsonen.
*  Total mengde Beton Sealer skal alltid være minst 200 ml/m2 for å lage en vanntett overflate  

(selv om dette må påføres i flere enn to lag).

*  Total mengde Beton Sealer skal alltid være minst 200 ml/m2 for å lage en vanntett overflate  
(selv om dette må påføres i flere enn to lag).

**  Bør alltid brukes på bordplater innendørs og vegger i utsatte områder som bak komfyren eller på toalettet.

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Basic

Conteco Beton Medium

Conteco Beton Basic eller Conteco Beton Medium

Conteco Beton Medium

Ardex SK100W Tricom membranduk

Conteco Beton Sealer 1. lag

Conteco Beton Sealer 1. lag*

Conteco Beton Sealer 1. lag* (valgfritt**)

Conteco Beton Sealer 1. lag*

Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine

Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine

Conteco Beton Basic (ekstra ru – kun til vegg), Conteco Beton
Medium eller Conteco Beton Fine

Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine

Eksisterende underlag

Conteco Beton Basic

Eksisterende underlag

Eksisterende underlag

Conteco Beton Basic

Ardex 7+8 tetningsmasse

Conteco Beton Sealer 2. lag* Conteco Beton Sealer 2. lag* (valgfritt**)

Conteco Beton Sealer 2. lag* Conteco Beton Sealer 2. lag*
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