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BETON COLOR

Produktbeskrivelse: 

Beton Color anvendes til indfarvning af Beton Basic/Medium/Fine, og er udvundet af 100% 
naturprodukter. 

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.

Produktegenskaber: 

Blandes med Conteco Beton for en indfarvet betonløsning. 

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C  

Brugstid efter blanding (ved 21 °C): 1,5 time (kan dog forlænges ved omrøring) 

Det anbefales altid, at der udføres en mindre farveprøve inden opstart. 

Blanding: 

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 Basic/Medium/Fine omrystes for at pulveret ”luftes,” og Beton Color Pigment tilsættes i en 
mængde, svarende til den nuance der ønskes, dog max. 50 g. pr. kg. 

Se instruktionsfilm: 

Scan QR-koden eller gå ind på

www.conteco.dkNaturpigment til indfarvning af beton
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Gram pr. kg. for vejledende nuancer:

Concrete Light = 1 gram 
Concrete Medium = 2 gram 
Concrete Intense = 3 gram 
Charcoal Light = 10 gram 
Charcoal Medium = 15 gram 
Charcoal Intense = 20 gram

For Conteco i vejledende farver (Peach, Dusty Rose, Lemon Tea, New Pine, Icy Waters, Olive 
Tree & Desert Sand) er blandingsforholdet 5 gram pigment pr. kg. betonpulver. Ønskes en 
kraftigere farve, kan yderligere pigment tilsættes.

Blandingen omrøres grundigt med en blandepropel, således at farvepigmentet blandes godt 
med betonpulveret.

Emballage: 

Indhold: Pulver

Farve: Gsrgvixi 3 Glevgsep 3 Tiegl 3 Hywx} Vswi 3 Piqsr Xie 3 Ri{ Tmri 3 Mg} [exivw 3 Spmzi 
Xvii 3 Hiwivx Werh2

Rixxsmrhlsph> 69k 3 94k 3 544k 3 694k 3 5444k 

Varenr.: 800025, 800050, 800250, 801000

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.
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