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DĖKOJAME, KAD  
PASIRINKOTE „CONTECO“  

SAVO PROJEKTUI!

Tai yra jūsų „Conteco“ vadovas, padėsiantis jums kuo geriau išnaudoti  
savo projektą. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų  

„dažnai užduodamus klausimus“ ir mokomuosius vaizdo įrašus,  
esančius www.conteco.dk/en. Jei kils kokių nors abejonių, lauksime jūsų  

atsiliepimų; atsiųskite mums el. laišką adresu info@conteco.dk,  
ir mes su jumis kuo greičiau susisieksime.

Mėgaukitės projektu!

Su geriausiais linkėjimais,
„Conteco“ komanda
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KO JUMS  
PRIREIKS  
•	 	Metalinė	arba	plastikinė	apdailos	mentelė	
arba	guminis	maišytuvas

•	 Darbinės	pirštinės
•	 	Apsauginė	kaukė
•	 Grąžtas
•	 Maišytuvas	/	šluotelė	grąžtui
•	 Kibiras	maišymui
•	 Purškimo	butelis
•	 Dažymo	juosta
•	 	Abrazyvinis	padėklas	ir	šlifavimo	popierius	
•	 Trumpo	plauko	volelis	lakui
•	 Šepetėlis	

MT/ETA patvirtintam drėgnos patalpos 
remontui drėgnos patalpos renovacijai / 
naujam įrengimui toliau:

•	 	„Ardex	7+8“	sandarinimo	klijai
•	 	„Ardex	SK100W“	sandarinimo	audinys
•	 	Sandarinimo	tinklelis,	kampai	ir	apvadai	
•	 „Ardex	P51	Primer“	(gruntas)
•	 	Montavimo	įrankis

Abiejų	tirpalų	atveju	produktas	turi	būti	
ruošiamas	atsižvelgiant	į	pagrindą.
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„Conteco“ suteikia jums galimybę sukurti norimą 
vaizdą. Paviršiaus padengimas priklauso nuo to, kokį 
įrankį naudojate. Jei naudojate metalinę apdailos 
mentelę, galite pasiekti „liepsnos“ vaizdą, žaisdami 
daug spalvų. Plastikinė apdailos mentelė dažniausiai 
suteikia tolygesnę išraišką. Paviršių taip pat galima 
papildomai sudrėkinti vandeniu, kad padidėtų spalvų 
žaismas paviršiuje.

Sistemos dizainas
„Conteco“ struktūra priklauso nuo jūsų projekto ir 
nuo jūsų norimo paviršiaus. Jei kaip paskutinį betono 
sluoksnį naudosite „Conteco Concrete Medium“, 
gausite šiurkštų paviršių, o su „Conteco Concrete 
Fine“ paviršius bus subtilesnis ir lygesnis. Informacijos 
apie sistemos kūrimą jūsų projektui ieškokite 11 psl.  

Spalvų maišymas
„Conteco“ spalva priklauso nuo to, kiek betono 
spalvos pigmento pridedama maišant. Norint 
pigmento kiekį išmatuoti gramų tikslumu 
rekomenduojama naudoti virtuvines svarstykles, 
nes net ir nedideli kiekio skirtumai sukels galutinio 
paviršiaus spalvos skirtumą. 

Pastaba. Nors kiekio ir nėra daug, „Beton Color 
Pigment“ spalvos kontaktuoja su „Conteco Mix & 
Primer“. Todėl reikia laikytis nurodyto kiekio gramais. 
„Conteco Color Pigment“ pigmento dedama į visus 
betono sluoksnius.  

„Conteco“ mišinys
Ši procedūra yra tokia pati ir „Concrete Basic“,  
ir „Concrete Medium“, ir „Concrete Fine“.  

Maišymo sąlygas ir išeigą žr. 10 psl. 

„Conteco“ visada turi būti sveriamas atsižvelgiant į 
paviršiaus plotą m2 ir maišomas laikantis nurodytų 
maišymo sąlygų. 

„Conteco Concrete“ sumaišomas, pridedama betono 
spalvos pigmento gramais pagal norimą atspalvį. 
Kruopščiai išmaišykite mišinį su maišytuvu, kol milteliai 
visiškai išsimaišys. 

„Conteco Mix & Primer“ išmaišomas ir supilamas į 
kibirą, po to įpilama „Conteco Beton“ arba „Beton 
Color Pigment“ ir mišinys intensyviai išmaišomas su 
maišytuvu, kol visos miltelių dalelės išbrinksta. Mišinys 
turėtų būti santykinai skystas.

„Conteco Beton Sealer“ mišinys
„Conteco Beton Sealer“ sumaišomas su kryžminiais 
junginiais. Mišinys gerai išmaišomas, tada jis turėtų 
pastovėti 10 minučių, po to perkoškite jį per sietą. 
Tada mišinys yra paruoštas naudoti. 

Pastaba. „Conteco Beton Sealer“ reikia sunaudoti 
per 2 valandas nuo sumaišymo. 

Kiek spalvos pigmento reikia dėti  
kilogramui betono, kad būtų  
išgaunami šie atspalviai
•  „Concrete Light“ = 1 gramas
•  „Concrete Medium“ = 2 gramai
•  „Concrete Intense“ = 3 gramai
• „ Charcoal Light“ = 10 gramų
•  „Charcoal Medium“ = 15 gramų
•  „Charcoal Intense“ = 20 gramų
•  „Peach“ = 5 gramai
•  „Dusty Rose“ = 5 gramai
•  „Icy Waters“ = 5 gramai
•  „New Pine“ = 5 gramai
•  „Desert Sand“ = 5 gramai
•  „Olive Tree“ = 5 gramai
•  „Lemon Tea“ = 5 gramai

Visoms pilkoms spalvoms naudojamas 
spalvotas pigmentas „Concrete“ / „Charcoal“. 
Kitos spalvos turi savo pigmentą. 

Jei norima stipresnės spalvos, galima pridėti 
daugiau pigmento (ne daugiau nei maks. 50 
gramų kilogramui). Jo galima įsigyti atskirai 
parduotuvėje. 

SUKURKITE NORIMĄ VAIZDĄ



PAGRINDO 
PARUOŠIMAS 
Bet koks grindų šildymas turi būti išjungtas prieš 
bent 12 valandų iki darbų pradžios. 

Silikoninės ir guminės jungtys turi būti pašalintos. 
Plokštės ir grindys turi būti neuždengtos. Svarbu, 
kad paviršių nelygumai būtų pašalinami iš anksto, 
nes „Conteco“ tepamas labai plonais sluoksniais. 
Paviršius turi būti lygus ir tolygiai sugeriantis. Jei 
kyla abejonių, pirmiausia reikia nugruntuoti paviršių. 
Toks paruošimas visada būtinas neapdorotai 
medienai, MDF plokštėms, veltiniui, glaistui ar 
liejamam betonui, tačiau gali būti reikalingas ir 
kitiems paviršiams. 

Kai dengiate ant plytelių / klinkerio, prieš tepant 
„Conteco“, jos turi būti kruopščiai nuvalytos, 
nuglaistytos ir nugruntuotos. Taip suformuojamas 
tolygus paviršius su minimaliu sugeriamumu. 
Produktų, skirtų atlikti pradinį apdorojimą, galite 
rasti mūsų internetinėje parduotuvėje. Prieš 
pradėdami projektą, visada perskaitykite gamintojo 
instrukcijas, susijusias su prieš darbą reikalingais 
produktais. 

Jei norite naudoti „Conteco“ ant medinių grindų, 
rekomenduojame pirmiausia sutvirtinti grindis. ant 
grindų lentų pagal poreikį klokite armatūros strypus, 
išpurkškite jungtis ar priklijuokite prie grindų vinilą. 
Taip pat gali būti naudojama sustiprinto pluošto 
pagrindas, vinilo sluoksnį galima nugruntuoti.
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     Kai pagrindas yra paruoštas, „Conteco Beton“ sumaišomas su pirmuoju 
sluoksniu (žr. skyrių „Conteco Beton“ maišymas“ 5 psl.). 

   Tepkite pirmąjį sluoksnį pasirinktu instrumentu pagal norimą suteikti 
išvaizdą. Ant horizontalių paviršių „Conteco“ pilamas mažesnėmis dalimis ir 
išstumdomas į ploną (apie 0,3–0,5 mm) sluoksnį. Jei „Conteco“ tepamas ant 
vertikalių paviršių su glaistu, galima naudoti plastikinę ar panašios medžiagos 
stiklinę, su kuria betono mišinį būtų galima pernešti nuo kibiro iki glaistomo 
paviršiaus.  
 
Pastaba. Jei paviršiuje iškart atsiranda juodų dryželių ar taškų, taip yra todėl, 
kad pigmentas nėra pakankamai pasiskirstęs. Tai reikia ištaisyti, kol paviršius 
dar drėgnas, perbraukiant per tokio taško / brūkšnio vieta apdailos mentele ir 
taip geriau įmaišant pigmentą į betoną. 

  Prieš dengdami kitą sluoksnį, paviršių lengvai nušveiskite švitriniu popieriumi 
(mažiausiai 150 grūdėtumo). Tai atliekama iškart po to, kai paviršius sausai 
išdžiūsta, nes paprasto švitrinio popieriaus sukietėjusio „Conteco“ sluoksnio 
veiksmingai panaudoti nepavyks. Džiovinimo laikas yra 45–60 minučių 
sluoksniui džiūstant kambario temperatūroje (21–23 °C, drėgmė 50 %).  
 
Pastaba. Jei per pirmąjį sluoksnį iš paviršiaus atsiranda siūlių ar linijų (bet 
jų nesijaučia), papildomas „Conteco“ tepimas greičiausiai nepadės. Prieš 
pradėdami tepti padenkite betonui skirtą pagrindą gruntu (pvz., „Ardex P51“, 
santykiu 1:1). Nuglaisčius ir užtepus pirmąjį sluoksnį, prieš tepant vėlesnius 
sluoksnius paviršiaus drėkinti negalima.  

 

   Dabar papildomus sluoksnius galima maišyti ir tepti taip pat, kaip ir pirmąjį. 
Peržiūrėkite projekto sistemos išdėstymą galiniuose puslapiuose. Atminkite, 
kad betoninis paviršius visada turi būti nušlifuotas ir palaistomas iš purkštuvo 
prieš klojant kitą betono sluoksnį. Tai užtikrina optimalų sukibimą su kitu 
sluoksniu. Po paskutinio betono sluoksnio taip pat reikia nušlifuoti paviršių, 

norint gauti geriausią rezultatą. Be to, mes rekomenduojame naudoti dažymo 
juostą, kad gautumėte lygų kraštą. Jei juosta sukietėjo, ją paprastai nupjausite 
peiliu. Prieš dengiant galutinį sluoksnį, užklijuojama nauja dažų juosta. 

   Kai paviršius tinkamai suformuojamas ir išdžiūsta (rekomenduojamas 
džiovinimo laikas – mažiausiai 12 valandų esant normaliai drėgmei), paviršius 
apdorojamas „Conteco Color Sustainer“, kuris plonu sluoksniu užtepamas 
trumpaplaukiu voleliu lakui. Arba produktą galima įtrinti į paviršių mikropluošto 
šluoste. Nepamirškite, kad volelio bėgeliai neturi būti braukiami per paviršių, 
nes taip liks dryžių. Mes visada rekomenduojame ant vertikalių paviršių tepti 
„Conteco Color Sustainer“ iš apačios. „Conteco Color Sustainer“ džiūvimo 
laikas yra apytiksliai 60–90 minučių.

  Kaip paskutiniu sluoksniu „Conteco“ paviršius yra dengiamas „Conteco 
Beton Sealer“, dėl kurio paviršius yra tampa atsparus vandeniui, riebalams ir 
valikliams. „Conteco Concrete Sealer“ tepamas dideliu kiekiu su trumpu voleliu 
lakui (išeiga – 200 ml/m2). Svarbu, kad ant volelio visada būtų daug produkto, 
kad būtų galima tinkamai užsandarinti paviršių. Mes visada rekomenduojame 
„Conteco Beton Sealer“ tepti ant vertikalių paviršių nuo apačios kryžmiškais 
judesiais. Kai pirmasis sluoksnis išdžiūsta po maždaug 45–60 min. kambario 
temperatūroje (21–23 °C, 50 % drėgmės) ir pieno baltumo paviršius išnyksta, 
užtepamas kitas sluoksnis su tokiu pat kiekiu produkto. Tai kartojama tol, kol 
gaunamas tinkamas kiekis. Kadangi gali būti sunku išpilti visus 200 ml/m2 
dviem sluoksniais, galima jį tepti keliais sluoksniais, kad paviršius būtų visiškai 
užsandarintas.  
 
Pastaba. „Conteco Beton Sealer“ turi būti panaudotas per 2 valandas nuo 
produkto sumaišymo su surišikliu. Kai tik pieno baltumo paviršius išnyksta ir  
ant grindų galima atsistoti, reikia nuimti paskutinę dažymo juostą.  

„CONTECO“ NAUDOJIMAS 
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MK / ETA patvirtintas drėgnų patalpų 
įrengimas su „Conteco“
Norint naudoti „Conteco“ atliekant bendrąją 
renovaciją ir įrengiant naujus vonios kambarius, reikia 
naudoti „Ardex“ plėvelę drėgnoms patalpoms (7+8 
sandarinimo klijus, SK100W sandarinimo audinį ir 
kt.), nes tik šis derinys gavo MK / ETA patvirtinimą 
iš „ETA Danmark“. Kai „Conteco“ naudojamas 
vonios kambariuose naujuose pastatuose, visada 
rekomenduojame naudoti VA patvirtintą kanalizacijos 
sistemą su užveržimo žiedu. Iš VA grindų kanalizacijos 
sistemos patvirtinimo turi būti aišku, kad ji yra skirta 
naudoti ant grindų su vandeniui nepralaidžios plėvelės 
sluoksniais. Taip yra todėl, kad tokio tipo kanalizacijoje 
galima įkišti į kanalizacijos vamzdį spaustuką ir 
įspaudžiant užtikrinti labai tvirtą sujungimą.

  Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad pagrindas yra 
sausas, tvirtas, stabilus, kietas ir be nuosėdų. Grindų 
šildymas turi būti išjungtas likus bent 12 valandų iki 
darbų pradžios. „Ardex 7 + 8“ prisitvirtina ant daugelio 
paviršių. Prieš pradėdami darbus visada perskaitykite 
„Ardex“ produkto vadovą.

  „Ardex STA“ lipnus sandarinimo kilimėlis klojamas prie 
nutekėjimo jungties taip, kad liestųsi su pagrindu, tada 
išpjaunama skylė nutekėjimo jungčiai. 

  „Ardex 7 + 8“ intensyviai maišomas, kol taps lipnios 
konsistencijos. Maišymo sąlygas žr. 10 psl. Sumaišyti 
reikia tik tokį sandarinimo klijų kiekį, kokį galima 
sunaudoti per 15 minučių.

  Kampai, sandarinimo juosta ir apvadai yra klijuojami 
vienu sluoksniu sandarinimo klijais. Tepami paviršiai 
išlyginami nedideliu dažymo voleliu arba nedidele 
mentele, kad komponentai tinkamai prisispaustų. 
Atkreipkite dėmesį, kad sandarinimo komponentų 

galinė pusė būtų visiškai padengta sandarinimo klijais 
ir klijuojant neliktų oro burbuliukų.

  Sandarinimo klijai likusiose vietose dengiami 3 mm 
sluoksniu smulkiu glaistu arba 4 mm grubiu glaistu. 
Užtepus klijus, „Ardex SK100W“ sandarinimo 
audinys pirštais švelniai pritvirtinamas taip, kad 
sujungimuose sandarinimo audiniai persidengtų 5 
cm. Tada su plastikine mentele įspauskite į vietą 
plėvelę ir pašalinkite oro burbuliukus. Ypatingą dėmesį 
sankaupas į kolekcijas ir perėjimus. Klojant plėvelę ant 
grindų, svarbu „nustumti“ sandarinimo klijus tolyn nuo 
kanalizacijos, kad ji nebūtų užpildyta klijais.

  Sandarinimo klijai voleliu tepami plonu sluoksniu 
visuose kraštuose ir jungtyse, kad būtų užtikrinta 
papildoma apsauga. Nutepkite šiek tiek glaisto, kad 
jis švelniai pasklistų ant paviršiaus ir suteiktų jam 
daugiau lygumo. Kai užklojama plėvelė, išpjaunama 
kanalizacijos anga ir užglaistoma. Nepamirškite 
patikrinti, kad plėvelė būtų įleista į kanalizaciją 
ties kraštais ir visiškai užsandarinta. Po maždaug 
2 valandų sandarinimo klijai nušlifuojami švitriniu 
popieriumi, kad paviršius būtų lygus.

  Galiausiai rekomenduojame visus paviršius nugruntuoti 
„Ardex P51“ (sumaišytu santykiu 1:1 su vandeniu), tai 
užtikrins tolygų sugėrimą. Tai padeda išvengti linijų ar 
atspalvių atsiradimo ant betoninio paviršiaus. Dabar 
pagrindas yra paruoštas naudoti „Conteco“ pagal 
aukščiau pateiktas instrukcijas. 

Daugiau informacijos apie „Ardex“ sistemą drėgnoms 
patalpoms visada rasite gamintojo duomenų lapuose.

„Conteco“ esamos drėgnos patalpos  
apsaugai
Dirbdami vonios kambaryje ant esamų pagrindų  
(pvz., plytelių), prieš tepdami „Conteco Concrete 
Sealer“ suformuokite nuolydį, vedantį link grotelių 
kanalizacijai. Po to sandariai užtepkite „Conteco 
Beton Sealer“ šalia kanalizacijos ir užbaikite drėgnos 
patalpos izoliacija, kad paviršiai būtų tinkamai 
užsandarinti. 
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Grotelės 
kanalizacijai

Minkštas  
silikoninis  

sujungimas  
drėgnai patalpai 

„Conteco Color  
Sustainer“  

+ „Beton Sealer“

„Conteco 
Beton“

Minkštas silikoninis  
sujungimas drėgnai patalpai 

„Conteco Beton“

Grotelės kanalizacijai

Pavyzdys:



Kada paviršius gali būti naudojamas, priklauso 
nuo individualaus projekto. Normalių grindų atveju 
paviršius jau yra naudojamas po 24 valandų. Tačiau 
mes rekomenduojame pirmąsias 7 dienas ant grindų 
dirbti atsargiai, nes tik per savaitę grindys visiškai 
sukietėja. Naudojant „Conteco“ vonios kambariuose ir 
ant stalviršių reikia palikti bent 7 dienas jiems sutvirtėti 
prieš tolimesnius darbus. Per šias 7 dienų paviršius 
neturi liestis su skysčiu. Tai apima ir vonios naudojimą, 
stalviršių ir grindų valymą ir plovimą ir pan. Jei per 
7 dienas ant paviršiaus išsiliejo skysčio, jį būtina 
nedelsiant pašalinti. 

Po 7 dienų kietėjimo išilgai gretimų paviršių ir aplink 
kanalizaciją užtepama siūlė. 

Dėmesio! Jei naudojatės dušu, galite naudotis 
šampūno buteliukais ir pan., tačiau nestatykite jų 
ant grindų, nes jų apačia gali prisisiurbti prie grindų 
sukuriant vakuumą, ir dėl to susidariusi drėgmė gali 
pakeisti paviršiaus atspalvį.

Dėmesio!  Jei pastebėjote, kad po naudojimo ant 
paviršiaus atsirado tamsių dėmių, prieš tolimesnį 
naudojimą susisiekite su „Conteco“ su nuotraukomis 
ir projekto aprašymu. Tai gali nutikti dėl nekokybiško 
užsandarinimo, todėl dėl tolimesnio naudojimo ant 
paviršiaus gali likti nuolatinių drėgmės dėmių.

Priimtinumo kriterijai:  
„Conteco“ yra naudojamas po betoninėmis besiūlių 
sujungimų grindimis kaip ištisinis pagrindas. Tokio 
tipo grindims reikalingas kruopštus apatinių sluoksnių 
paruošimas ir paprastai problemos, jei jų atsiranda, 
ir būna susijusios su nekokybišku ir netinkamu tokių 
apatinių sluoksnių paruošimu. Užbaigtas grindis reikia 
patikrinti su dienos šviesos apšvietimu iš akių aukščio. 

Grindų priimtinumas vertinamas  
pagal šiuos kriterijus: 
•  Paviršiuje gali atsirasti duobelių ir nedidelių pūslelių, 

priimtina, jei jų yra maždaug iki 5 vnt. kiekvienuose 
10 m2 ploto.

•  Gali pasitaikyti nedidelių įtrūkimų ar nežymių spalvi-
nių svyravimų.

•  Turi būti patvirtintas darbų perdavimas ir priėmimas.
•  Ant „Conteco Beton Sealer“ gali matytis nedideli 

volelio riedėjimo pėdsakai.
•  Taip pat gali matytis neryškus paviršių netolygumas.

PRIEŠ NAUDODAMI PAVIRŠIŲ 
PIRMĄ KARTĄ
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MAIŠYMO SĄLYGOS IR NAUDOJIMAS

PRODUKTAS NAUDOJIMAS MAIŠYMO SANTYKIS DŽIŪVIMO TRUKMĖ

„Beton Basic“ 600g/m2 Santykiu 2:1 su „Mix & Primer“  
(2 dalys betono / 1 dalis „Mix & Primer“ – matuoti pagal svorį) 45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.

„Beton Medium“ 350g/m2 Santykiu 2:1 su „Mix & Primer“  
(2 dalys betono / 1 dalis „Mix & Primer“ – matuoti pagal svorį) 45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.

„Beton Fine“ 350g/m2 Santykiu 2:1 su „Mix & Primer“  
(2 dalys betono / 1 dalis „Mix & Primer“ – matuoti pagal svorį) 45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.

„Beton Sealer“ 200ml/m2 Santykiu 5:1 su surišikliu  
(5 dalys „Beton Sealer“ / 1 dalis surišiklio) 45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.

„Color Sustainer“ 30ml/m2 Naudojamas neskiestas 60-90 min. prie 20 °C.

„Color Pigment“ - Priklauso nuo norimos spalvos -

„Ardex P51“ 300g/m2 Priklauso nuo pagrindo 
(perskaitykite gamintojo produkto duomenų lapą) 120-300 min. prie 20 °C.

„Ardex A46“ 1.4 kg/m2 pagal mm. Sumaišykite su vandeniu apytiksliai 3:1  
(3 dalys A46 / 1 dalis vandens)

Greitai džiūsta 30 min. prie 20 °C. Galima vaikščioti  
po 4 valandų, gruntą / „Conteco“ galima naudoti po  
24 valandų.

„Ardex 7“ 1,4 kg/m2 1:1 su „Ardex 8“ 15-30 min. prie 20 °C.

„Ardex 8“ 1,4 kg/m2 1:1 su „Ardex 7“ 15-30 min. prie 20 °C.

Daugiau informacijos apie „Ardex“ produktus visada rasite gamintojo duomenų lapuose.
Pastaba. Žemesnė temperatūra pailgina apdorojimo / džiovinimo laiką. Aukštesnė temperatūra sutrumpina apdorojimo / džiovinimo laiką. 
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Sistemos pastato grindys (ne drėgna patalpa) 

Sistemos dizaino sienos / grindys vonios kambaryje** „Conteco + Ardex“, skirti MK / ETA patvirtintam drėgnų patalpų įrengimui

Sistemos struktūros siena / stalviršis (ne drėgnoje patalpoje)

*   Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m2, kad būtų suformuotas 
vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

*   Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m2, kad būtų suformuotas 
vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

** Įrengiant esamą patvirtintą drėgnos patalpos konstrukciją drėgnoje zonoje.
*   Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m2, kad būtų suformuotas 

vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

*   Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m2, kad būtų suformuotas 
vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

**  Visada turėtų būti pasirenkamas naudoti ant vidinių stalviršių, taip pat ant sienų atvirose vietose,  
tokiose kaip už viryklės ar tualeto.

„Conteco Color Sustainer“

„Conteco Color Sustainer“

„Conteco Color Sustainer“

„Conteco Color Sustainer“

„Conteco Beton Basic“

„Conteco Beton Medium“

„Conteco Beton Basic“ arba „Conteco Beton Medium“

„Conteco Beton Medium“

„Ardex SK100W Tricom“ sandarinimo audinys

„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis

„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis*

„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis* (pasirinktinai**)

„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis*

„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“

„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“

„Conteco Beton Basic“ (ypač šiurkštus – skirtas tik sienoms), 
„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“

„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“

Esamas pagrindas

„Conteco Beton Basic“

Esamas pagrindas

Esamas pagrindas

„Conteco Beton Basic“

„Ardex 7+8“ sandarinimo klijai

„Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis* „Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis* (pasirinktinai**)

„Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis* „Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis*
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