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Produktbeskrivelse: 

Conteco Care er specielt udviklet til genopfriskning af Conteco Beton Sealer og er tilgængelig i 
Mat og Shine tilsvarende vores Conteco Beton Sealer. Derudover findes varianten Glossy, som 
tilfører mere glans til overfladen end Shine, og dermed gør overfladen mere skinnende. Bemærk: 
Behandling med Conteco Care kan i nogle tilfælde gøre overfladen mere glat.

Vi anbefaler, at Conteco Care anvendes ufortyndet første gang, samt fortyndet med vand efter 
rutinemæssig rengøring med Conteco Clean. Conteco overfladen bør altid rengøres med Conteco 
Clean inden Conteco Care anvendes.

Anvendelsesområde: 

Conteco Care kan anvendes på alle overflader, der er behandlet med Conteco Beton Sealer efter 
rengøring med Conteco Care.

Produktegenskaber: 

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C  

Rækkevidde: 1l = 50 m2 (Indledende beskyttelse) / 1000 m2 (Rutinemæssig beskyttelse) 

Anvendelse: 

Gulvvarme slukkes min. 12 timer inden Conteco Care anvendes, da tændt gulvvarme fremskynder 
tørring, hvilket øger risikoen for spor i overfladen.

1: Conteco Clean fortyndes med vand (1:5-1:10) og anvendes på alle overflader ved brug af en 
rengøringssvamp. 
2: Overfladen tørres efter med rent vand i rigelig mængde, for at fjerne sæberester og neutralisere 
overfladen.
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3: Ved indledende beskyttelse: Conteco Care rystes og påføres ufortyndet i et tyndt lag ved brug af 
microfiberklud eller fladmoppe. Herefter skal overfladen tørre i 1 time, hvorefter lag nr. 2 påføres.

Overfladen skal tørre i yderligere minimum 12 timer før den tages i brug. Ved rutinemæssig rengøring: 
Tilsæt 25 ml Conteco Care til 5 liter vand (1:200) og påfør på alle overflader behandlet med Conteco 
Beton Sealer.

Emballage: 

Indhold: Flydende væske 

Nettoindhold: 750 ml, 2,5 liter

Varenr.: 62750, 62025

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i 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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