
Sådan vedligeholder du dine nye Conteco overflader 

Denne pleje- og vedligeholdelsesplan er sammensat af Conteco A/S og indeholder de 
foranstaltninger der bør tages højde for, så du kan have glæde af dine overflader længst 
muligt. Læs derfor denne grundigt inden du tager dine nye overflader i brug.  

Den første uge efter montering  
Det afhænger altid af det enkelte projekt, hvornår overfladen er klar til brug. Er der f.eks. 
tale om et normalt gulv, er overfladen allerede gangbar efter 24 timer. Vi anbefaler dog, at 
man er forsigtig omkring gulvet i de første 7 dage, da det først er herefter, at gulvet er 
fuldt hærdet op.  

Ved Conteco på badeværelser og bordplader skal der gå min. 7 dage før overfladen 
tages i brug. Overfladen må først komme i kontakt med væske efter 7 dage. Dette gælder 
både brug af bad, bordplade, rengøring af overflader, gulvvask mv. Spildes der væske på 
overfladen før 7 dage, bør dette fjernes omgående.  

Efter 7 dages hærdning påføres en fuge langs tilstødende flader og rundt om evt. afløb. 
Eventuelle skruehuller i bruseniche og andre udsatte områder bør ligeledes lukkes af med 
silikone/fuge for at vand og fugt ikke trænger ind.  

Håndværkerrengøring/indledende rengøring af overflader 
Inden dine nye overflader tages i brug anbefaler vi, at de rengøres med Conteco Clean for 
at fjerne eventuelle rester af byggematerialer og snavs.  

Conteco Clean fortyndes med vand i blandingsforholdet 1:5 og påføres på alle overflader 
behandlet med Conteco Beton Sealer. Lad blandingen virke i 2-5 minutter, hvorefter alle 
overflader tørres efter med rent vand i rigelig mængde, for at fjerne alle sæberester og 
neutralisere overfladen. Vigtigt: Lad ikke Conteco Clean tørre ind i overfladen!  

Alternativt kan universalrengøringsmiddel uden plejefilm anvendes til formålet. 

Forebyggende foranstaltninger  
Anvendes Conteco som gulvbelægning i entré, bryggers eller andre rum med indgang 
udefra, anbefales det, at lægge måtter ved døre mv. for at undgå, at grus og snavs bliver 
trukket ind på gulvet. Ligeledes anbefales det at anvende filtpuder/glidesøm på alle 
møbler for at sikre, at disse ikke beskadiger belægningen ved mekanisk slid.  
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Når overfladen tages i brug 
Hvis der er tale om et badeværelse, er der visse ting man bør være opmærksom på når 
overfladen tages i brug. Opstår der f.eks. mørke pletter eller streger ved kontakt mellem 
overflade og vand bør man sørge for, at pletterne tørrer op og kontakte Conteco, eller den 
håndværker, der har udført projektet.  

Bemærk, at der ikke bør placeres våde elementer, såsom shampoo, måtter, kar eller lign. 
på gulvet, da disse kan skabe varige mørke fugtpletter, som trænger ned i betonen.   

Opstår der mørke pletter efter umiddelbar kontakt med vand, vil dette typisk indikere, at 
der er mangelfuld Beton Sealer på overfladen, eller brud på denne, f.eks. ved slagskader. 
Vær derfor også særlig opmærksom på ridser eller slagskader fra svabere eller lignende.  

Ved brug af Conteco som bryggers eller entré gulv, bør man ligeledes være opmærksom 
på kontakt med gummi, f.eks. fra barnevogne, klapvogne, løbehjul og lign. da visse typer 
gummi kan skabe gule plamager i overfladen.  

På alle overflader bør man være særligt opmærksom på, at kemikalier som f.eks. 
håndsprit, rengøringsmiddel og lignende ikke får lov at ligge og tørre ind i overfladen. 

Løbende rengøring 
Støv og løst liggende snavs fjernes ved overtørring med en fugtig klud eller brug af 
støvsuger. Til fastsiddende snavs, kalk og lignende anbefaler vi Conteco Clean i forholdet 
1:10, på samme måde som ved indledende rengøring.  

Vedligeholdelse af overflader med Conteco Beton Sealer  
Overflader i Conteco beton er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie. Ønskes 
genopfriskning af overfladen har vi specieludviklet produktet Conteco Care, som findes i 
den klassiske Mat og Shine variant tilsvarende vores Beton Sealer, samt varianten Gloss, 
som tilfører mere glans til overfladen.  

Conteco Care anvendes efter rengøring med Conteco Clean. Ved første brug skal 
gulvvarme slukkes min. 12 timer inden Conteco Care anvendes, for at undgå spor i 
overfladen. Produktet rystes og påføres ufortyndet i et tyndt lag ved brug af en 
microfiberklud eller moppe. 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 brug efter løbende rengøring, blandes Conteco Care med vand i forholdet 
1:200 og påføres alle overflader, som er behandlet med Conteco Beton Sealer.  

Vedligeholdelse af overflader uden Conteco Beton Sealer  
Overflader med Color Sustainer eller Color Sustainer Plus som afsluttende lag kan 
genbehandles med det anvendte produkt efter behov. 
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