
Conteco A/S
A.P. Møllers Allé 39A – Syd  
DK-2791 Dragør

Tlf.: +45 5365 0880 
info@conteco.dk 
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse: 

Beton Color Sustainer benyttes til efterbehandling af den færdige betonoverflade, enten som 
slutbehandling, eller inden påføring af Beton Sealer. 

Beton Color Sustainer giver ekstra beskyttelse af Beton Color naturpigment. 

Anvendelsesområde: 
Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, 
f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved
etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende
vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen
med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at
sikre den korrekte vedhæftning.

Beton Color Sustainer kan anvendes som afsluttende behandling inden- og udendørs. 

Produktegenskaber: 

Tørretid pr. lag: 60-90 min. ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed). 

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C  

Typisk forbrug: 20-30ml/m2

Udførelse: 

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på 
hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information. 

Beton Color Sustainer omrystes grundigt før brug. 

Se instruktionsfilm: 

Scan QR-koden eller gå ind på

www.conteco.dk

COLOR SUSTAINER
Ekstra beskyttelse til Beton Color Pigment
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Conteco Color Sustainer rulles på overfladen i et tyndt lag med en korthåret lakrulle. Alternativt 
kan produktet masseres ind i overfladen med en microfiberklud.

Emballage: 

Indhold: Flydende væske 

Nettoindhold: 500ml, 1 liter, 5 liter.

Varenr.: 50500, 50001, 50005.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage. 

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tætlukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod 
frost. Opbevares utilgængeligt for børn. 

Personlige værnemidler: 

Yderligere information:  

For yderligere information henviser vi til vores FAQ og produktguide på www.conteco.dk/FAQ/.

Side 2 af 2Ver. 2019-07




