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PROJEKTÓW CONTECO
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DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE
SYSTEMU CONTECO DO
SWOJEGO PROJEKTU!
Niniejszy przewodnik Conteco zawiera informacje pomocne przy
rozpoczynaniu nowego projektu. Więcej informacji można znaleźć w
naszych „Często zadawanych pytaniach” oraz filmach instruktażowych
na stronie www.conteco.dk/en.
W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas pracy zapraszamy do
zwrócenia się do nas pocztą elektroniczną na adres info@conteco.dk.
Staramy się odpowiadać jak najszybciej.
Życzymy powodzenia w realizacji projektu!
Z pozdrowieniami
Zespół Conteco
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CZEGO
POTRZEBUJESZ
• S
 talowa lub plastikowa paca wygładzająca
lub gumowa szpachelka
• Rękawice robocze
• Maska przeciwpyłowa
• Wiertarka
• Mieszadło do wiertarki
• Wiadro do mieszania
• Butelka z rozpylaczem
• Taśma malarska
• Klocek szlifierski i papier ścierny
• Ew. wałek lakierniczy z krótkim włosiem
• Ew. pędzel
W przypadku systemów do renowacji lub
budowy pomieszczeń mokrych z aprobatą
MK/ETA potrzebne są także następujące
produkty:
• Klej uszczelniający Ardex 7+8
• Mata uszczelniająca Ardex SK100W
• A
 rkusz uszczelniający, taśma do narożników
i krawędzi
• Podkład Ardex P51
• Narzędzia montażowe
W przypadku obu rozwiązań należy także
uwzględnić produkty do prac przygotowawczych,
różnych w zależności od podłoża.
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UZYSKANIE ODPOWIEDNIEGO WYGLĄDU
System Conteco daje możliwość stworzenia pożądanego
wyglądu. Charakterystyka powierzchni zależy od użytego
narzędzia. Zastosowanie pacy stalowej daje „efekt płomieni”
i grę kolorów. Z kolei za pomocą pacy plastikowej można
osiągnąć efekt bardziej jednolity. Podczas nakładania środka
można także zastosować większą ilość wody, co zwiększy
grę kolorów na powierzchni.

Układ warstw systemu
Układ warstw systemu Conteco różni się w zależności od
projektu, a także od rodzaju oczekiwanej powierzchni.
Aby uzyskać szorstką, surową powierzchnię, jako ostatnią
warstwę betonu należy zastosować Conteco Beton Medium,
natomiast zastosowanie Conteco Beton Fine da w wyniku
powierzchnię bardziej drobnoziarnistą i gładszą. Układy
warstw dla różnych projektów omówione są na str. 11.

Mieszanie kolorów
Kolor Conteco zależy od ilości barwnika Beton Color
Pigment, dodawanego w fazie mieszania. Zaleca się
stosowanie wagi kuchennej do precyzyjnego odmierzania
ilości pigmentu w gramach, gdyż nawet drobne wahania
jego ilości powodują różnice kolorów w gotowej
powierzchni.
Uwaga! Nawet, jeśli ilość barwnika Beton Color Pigment nie
wydaje się duża, w kontakcie z Conteco Mix & Primer kolor
prześwituje. Dlatego istotne jest przestrzeganie podanej
liczby gramów. Conteco Color Pigment dodaje się do
wszystkich warstw betonu.

Mieszanie produktów Conteco
Procedura jest taka sama dla Beton Basic, Beton Medium
i Beton Fine.
Proporcje mieszania i zużycie omówione są na str. 10.

Aby uzyskać poniższe odcienie,
należy dodać następującą liczbę
gramów pigmentu na kilogram
proszku betonowego:

Odważyć Conteco w ilości odpowiadającej liczbie
pokrywanych metrów kwadratowych i wymieszać zgodnie
z podanymi proporcjami mieszania.

•	Concrete Light (beton lekki) = 1 gram

Wstrząsnąć Conteco Beton i dodać Beton Color Pigment
w liczbie gramów odpowiadającej oczekiwanemu
odcieniowi. Całość gruntownie wymieszać za pomocą
mieszadła aż do pełnego rozprowadzenia proszku.

•	Charcoal Light (grafit lekki) = 10 gram

Wstrząsnąć Conteco Mix & Primer i wsypać do wiadra.
Następnie dodać połączone już Conteco Beton i Conteco
Color Pigment. Całość gruntownie wymieszać za pomocą
mieszadła aż do rozbicia wszystkich grudek. Mieszanka
powinna być stosunkowo płynna.

•	Dusty Rose (brudny róż) = 5 gram

•	Concrete Medium (beton średni) = 2 gram
•	Concrete Intense (beton intensywny) = 3 gram
•	Charcoal Medium (grafit średni) = 15 gram
•	Charcoal Intense (grafit intensywny) = 20 gram
•	Peach (brzoskwinia) = 5 gram
•	Icy Waters (wody lodowe) = 5 gram
•	New Pine (nowa sosna) = 5 gram
•	Desert Sand (piasek pustynny) = 5 gram
•	Olive Tree (drzewo oliwne) = 5 gram
•	Lemon Tea (herbata cytrynowa) = 5 gram

Mieszanie produktu Conteco Beton Sealer
Wymieszać Conteco Beton Sealer ze środkiem sieciującym.
Gruntownie wstrząsnąć mieszankę, odstawić ją na
10 minut, po czym przelać przez sito. W tym momencie
mieszanka jest gotowa do użycia.
Uwaga! Produkt Conteco Beton Sealer należy wykorzystać
w ciągu 2 godzin od sporządzenia mieszanki.

Wszystkie szarości uzyskuje się za pomocą
pigmentu Concrete lub Charcoal (beton lub grafit).
Pozostałe kolory mają własny pigment.
Aby zwiększyć intensywność koloru, można dodać
więcej pigmentu (jednak nie więcej, niż 50 g/kg).
Można go dokupić osobno w naszym sklepie.
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PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA
Ew. ogrzewanie podłogowe wyłączyć min.
12 godzin przed przystąpieniem do pracy.
Usunąć fugi silikonowe i gumowe. Przykryć panele
i posadzki. Bardzo ważne jest wcześniejsze
zaszpachlowanie wszelkich nierówności, gdyż
Conteco nakłada się bardzo cienkimi warstwami.
Powierzchnia musi być równa i równomiernie
chłonna. W razie wątpliwości należy ją najpierw
zagruntować. Dotyczy to zawsze nieobrobionego
drewna, płyt pilśniowych, filcu, warstw szpachlówki
lub lanego betonu, ale może być również
konieczne na innych powierzchniach.
Przed nałożeniem Conteco na klinkier lub płytki
należy je dokładnie oczyścić, zaszpachlować i
zagruntować. Zapewni to gładką powierzchnię o
jednolitej, zminimalizowanej chłonności. Produkty
do tych prac przygotowawczych dostępne są
m.in. w naszym sklepie internetowym. Przed
przystąpieniem do realizacji projektu należy
zapoznać się z dostarczonymi przez producenta
instrukcjami tych produktów.
Jeśli Conteco ma być nakładane na posadzkę
drewnianą, to zaleca się najpierw ją ustabilizować,
np. za pomocą płyt podłogowych, w razie potrzeby
z zastosowaniem taśmy zbrojącej, zaszpachlować
miejsca łączenia i na całej powierzchni przykleić
winyl do posadzki. Zamiast winylu można też użyć
wzmocnionej włóknem zaprawy samopoziomującej
i podkładu.
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NAKŁADANIE PRODUKTÓW CONTECO
betonu przeszlifować powierzchnię i zwilżyć ją za pomocą butelki z rozpylaczem.
Zapewnia to optymalną przyczepność do kolejnej warstwy. Gdy ostatnia warstwa
betonu osiągnie suchość umożliwiającą chodzenie po niej, również ją warto
przeszlifować, aby uzyskać jak najlepszy rezultat. Ponadto zaleca się usunięcie taśmy
malarskiej, aby uzyskać ostrą krawędź. Jeśli taśma uległa utwardzeniu, można ją
wyciąć nożem użytkowym. Nową taśmę nakleić przed nałożeniem ostatnich warstw.

	
1 Po przygotowaniu podłoża sporządzić mieszankę Conteco Beton na potrzeby pierwszej
warstwy (zob. ew. sekcję „Mieszanie produktu Conteco Beton” na str. 5).
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 ałożyć pierwszą warstwę za pomocą narzędzia dobranego z myślą o uzyskaniu
N
konkretnego wyglądu. W przypadku powierzchni poziomych wylewać Conteco w
mniejszych porcjach i rozprowadzać do uzyskania cienkiej warstwy (ok. 0,3-0,5 mm).
Przy nakładaniu Conteco na pionowe powierzchnie za pomocą szpachli wygodnym
rozwiązaniem może być użycie plastikowego kubka lub podobnego pojemnika do
przenoszenia betonowej mieszanki z wiadra na szpachlę.
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 o osiągnięciu pożądanego rezultatu i wyschnięciu powierzchni (zalecany czas
P
schnięcia to min. 12 godz. przy normalnej wilgotności powietrza) zabezpieczyć
powierzchnię grubą warstwą produktu Conteco Color Sustainer, nanoszonego
za pomocą wałka lakierniczego o krótkim włosiu. Alternatywnie produkt można
wmasować w powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Nie dopuszczać do spływania
kropli, gdyż może to spowodować powstanie na powierzchni nieusuwalnych linii.
W przypadku powierzchni pionowych zaleca się nakładanie Conteco Color Sustainer
od dołu. Czas schnięcia Conteco Color Sustainer wynosi ok. 60-90 minut.
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 statnia warstwa to uszczelnienie powierzchni środkiem Conteco Beton Sealer.
O
Dzięki niemu powierzchnia staje się odporna na wodę, tłuszcz oraz środki czyszczące.
Uszczelniacz Conteco Beton Sealer nakładać wałkiem lakierniczym o krótkim włosiu
w dużej ilości (łącznie 200 ml/m²). Aby prawidłowo uszczelnić powierzchnię, stale
upewniać się, że na wałku znajduje się duża ilość produktu. W przypadku powierzchni
pionowych zaleca się nakładanie Conteco Beton Sealer od dołu. Zaleca się też
nakładanie produktu wzdłuż i wszerz. Gdy pierwsza warstwa wyschnie po ok.
45–60 min w temperaturze pokojowej (21-23 °C, wilgotność powietrza 50%) i zniknie
mlecznobiała powłoka, nałożyć na powierzchnię kolejną warstwę z takiej samej ilości
produktu. Powtarzać do momentu osiągnięcia właściwej ilości. Ponieważ nałożenie
całej ilości wymaganej do pełnego uszczelnienia powierzchni, tj. 200 ml/m², w dwóch
warstwach może być trudne, produkt można nałożyć w większej liczbie warstw.

Uwaga! Jeśli na powierzchni od razu pojawiają się czarne kreski lub kropki, oznacza to,
że pigment nie został wystarczająco rozmieszany. Efekt ten należy skorygować,
gdy powierzchnia jest jeszcze mokra. W tym celu nad kreskami czy kropkami należy
kilkakrotnie przesunąć pacę wygładzającą, „wmasowując” pigment w beton.
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 rzed nałożeniem kolejnej warstwy delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem
P
ściernym (ziarno min. 150). Należy to zrobić natychmiast po wyschnięciu powierzchni,
gdyż zwykłego papieru ściernego nie można używać na utwardzonym Conteco.
Czas schnięcia w temperaturze pokojowej (21-23 °C, wilgotność powietrza 50%)
wynosi 45-60 minut.
Uwaga! Jeśli miejsca łączeń lub inne linie z podłoża prześwitują przez pierwszą
warstwę Conteco (ale nie są wyczuwalne), to bezpośrednie nałożenie kolejnej warstwy
rzadko poprawia sytuację. W takich przypadkach zaleca się użycie podkładu do betonu
(np. Ardex P51 w proporcji 1:1) i dopiero wówczas kontynuowanie procesu nakładania.
Przy zastosowaniu tej metody powierzchni nie należy już zwilżać przed nałożeniem
kolejnej warstwy.
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 olejne warstwy można przygotowywać i nakładać w taki sam sposób, jak warstwę
K
pierwszą. Układ warstw dla danego projektu można sprawdzić na ostatnich stronach
niniejszego przewodnika. Należy pamiętać, aby przed nałożeniem kolejnej warstwy

Uwaga! Produkt Conteco Beton Sealer należy wykorzystać w ciągu 2 godzin od
wymieszania go ze środkiem sieciującym. Gdy tylko zniknie mlecznobiała powierzchnia
i będzie można wejść na posadzkę, usunąć ostatnią taśmę malarską.
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Conteco na istniejącym zabezpieczeniu
pomieszczenia mokrego

Układ warstw w pomieszczeniach mokrych
z aprobatą MK/ETA a Conteco

Jeśli system jest nakładany w łazience na istniejącym
podłożu (np. na kafelkach), to przed przystąpieniem do
nakładania uszczelniacza Conteco Beton Sealer wykonać
ściętą krawędź na istniejącą kratkę odpływu. Następnie
nałożyć Conteco Beton Sealer blisko do samego odpływu
i zabezpieczyć krawędzie otworu fugą przeznaczoną do
pomieszczeń mokrych, uzyskując w ten sposób w pełni
szczelną powierzchnię.

Przy używaniu Conteco do pełnej renowacji lub budowy
łazienek od zera wymagane jest włączenie do systemu
membrany Ardex do pomieszczeń mokrych (klej
uszczelniający Ardex 7+8, mata uszczelniająca SK100W
itd.), gdyż tylko takie połączenie uzyskało aprobatę
MK/ETA z ETA Dania. Zaleca się, aby przy budowie
nowych łazienek z Conteco zawsze stosować opatrzone
certyfikatem VA odpływy z pierścieniami zaciskowymi.
Certyfikat VA zastosowanego odpływu posadzkowego musi
zawierać informację, że odpływ jest zatwierdzony do użycia
w posadzkach zabezpieczonych wodoszczelną warstwą
folii. Jest tak dlatego, że ten typ może wciągnąć matę
uszczelniającą w dół odpływu i zacisnąć ją, tworząc w ten
sposób bardzo szczelne połączenie.

Przykład:
Miękka silikonowa fuga do pomieszczeń

Kratka odpływowa
Otoczenie Conteco

Miękka
Conteco Color
silikonowa
Sustainer +
fuga do
Beton Sealer pomieszczeń

Kratka
odpływowa

	Przed przystąpieniem do pracy upewnić się, że
1
podłoże jest suche, twarde, stabilne, nośne i wolne
od czynników zmniejszających przyczepność.
Ogrzewanie podłogowe wyłączyć min. 12 godzin
przed przystąpieniem do pracy. Ardex 7+8 ma
skuteczną przyczepność do większości powierzchni.
Przed przystąpieniem do pracy przeczytać instrukcję
od producenta środka Ardex.
	
2 Samoprzylepny arkusz uszczelniający Ardex STA
szczelnie przykleić nad odpływem na poziomie
równym z podłożem, a następnie wyciąć w nim
otwór na odpływ.
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Conteco Beton

 nergicznymi ruchami wymieszać Ardex 7+8 do
E
uzyskania kleistej konsystencji. Zob. proporcje
mieszania na str. 10. Mieszać tylko taką ilość kleju
uszczelniającego, którą można wykorzystać w
ciągu 15 minut.

	
4 Narożniki, taśmę uszczelniającą i manszety przykleić
za pomocą jednej warstwy kleju uszczelniającego.
Klej uszczelniający nanieść małym wałkiem malarskim,
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a elementy docisnąć za pomocą małej pacy
wygładzającej. Zadbać, aby tylne strony elementów
uszczelniających były całkowicie pokryte klejem,
a pęcherzyki powietrza całkowicie wyciśnięte.
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 anieść klej uszczelniający na pozostałe obszary,
N
korzystając z 3 mm pacy zębatej na gładkim podłożu
lub z 4 mm pacy zębatej na podłożu nierównym. Po
nałożeniu kleju ułożyć na nim matę uszczelniającą
Ardex SK100W, ostrożnie dociskając ją palcami.
W miejscach łączeń mat pozostawić 5 cm zakładki.
Następnie za pomocą pacy wcisnąć matę na miejsce
i usunąć ew. pęcherzyki powietrza. Zwrócić
szczególną uwagę na miejsca przy łączeniach i
przejściach. Podczas układania maty na posadzce
pamiętać, aby dociskać ją w kierunku od odpływu
tak, aby nie dopuścić do spłynięcia do niego kleju
uszczelniającego.
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 ałożyć grubą warstwę kleju uszczelniającego na
N
wszystkich krawędziach i łączeniach, co zapewni
dodatkową ochronę. Za pomocą szpachelki
ostrożnie wygładzić powierzchnię. Wyciąć w macie
obszar odpływu i dokręcić kratkę. Upewnić się, że
mata wchodzi w dół do odpływu i że całość jest
całkowicie szczelna. Po ok. 2 godzinach przeszlifować
klej uszczelniający papierem ściernym, aby uzyskać
równą powierzchnię.

	Na koniec zaleca się zagruntować wszystkie
7
powierzchnie środkiem Ardex P51 (wymieszanym z
wodą w proporcjach 1:1), co zapewni równomierne
wchłanianie. Robi się to w celu uniknięcia ew. linii lub
różnic kolorów w finalnej warstwie betonu. W tym
momencie podłoże jest gotowe do nałożenia produktu
Conteco zgodnie z powyższymi instrukcjami.
Dalsze informacje dot. systemu Ardex do mokrych
pomieszczeń dostępne są w arkuszach specyfikacji
od producenta.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
POWIERZCHNI
Czas, po którym można rozpocząć użytkowanie
powierzchni, różni się w zależności od projektu.
Na przykład w przypadku zwykłej posadzki po
powierzchni można zacząć chodzić już po 24 godzinach.
Zaleca się jednak ostrożność przez pierwsze 7 dni,
ponieważ dopiero wówczas posadzka jest w pełni
utwardzona.
W przypadku zastosowania systemu Conteco w
łazienkach i blatach stołów przed rozpoczęciem korzystania
z powierzchni należy odczekać min. 7 dni. Przez pierwsze
7 dni powierzchnia nie może mieć kontaktu z cieczami.
Dotyczy to zarówno korzystania z łazienki czy blatów, jak i
czyszczenia powierzchni, mycia posadzki itp. Jeśli w ciągu
pierwszych 7 dni na powierzchnię wyleje się ciecz, należy ją
niezwłocznie usunąć. Po 7 dniach utwardzania nanieść fugę
wzdłuż sąsiadujących powierzchni i dookoła odpływu.

Uwaga! Przy korzystaniu z kabiny prysznicowej nie należy
zostawiać na posadzce na stałe butelek szamponu itp.,
gdyż ich denka mogą wytworzyć efekt podciśnienia i
zatrzymać wilgoć, co może prowadzić do przebarwień.
Uwaga! W przypadku zauważenia powstawania na
powierzchni ciemnych plam prosimy o przesłanie firmie
Conteco zdjęć i opisów projektu przed jego dalszym
użytkowaniem. Problemy mogą być spowodowane
wadliwym uszczelnieniem, a dalsze korzystanie z systemu
może spowodować utrwalenie plam wilgoci na powierzchni.

Kryteria akceptacji:
System Conteco to tzw. „posadzki projektowane”.
Jest to wspólny termin na bezspoinowe posadzki na bazie
cementu. Ten typ posadzek jest bardzo wymagający pod
kątem podłoża. Jak wynika z doświadczenia, przyczyną
ew. problemów z powierzchnią często są nieprawidłowości
związane z podłożem w danym projekcie. Podobnie jak
się to odbywa z innymi posadzkami, ukończoną posadzkę
należy oceniać na stojąco z poziomu oczu i przy świetle
dziennym.

Kryteria akceptacji posadzek
projektowanych obejmują m.in.
następujące kwestie:
•	Dziurki i drobne pęcherze mogą występować na
powierzchni i są do zaakceptowania w liczbie
nieprzekraczającej ok. 5 wystąpień na 10 m².
•	Można spodziewać się rozstępów i różnic kolorów
– należy je zaakceptować.
•	Przejścia po naprawach i późniejszych dodatkowych
szpachlowaniach należy również zaakceptować.
•	W produkcie Conteco Beton Sealer mogą występować
rowki po zastosowaniu wałka.
•	W mniejszym stopniu na powierzchni mogą też
występować zacieki itp.
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PROPORCJE MIESZANIA I ZUŻYCIE
PRODUKT

ZUŻYCIE

PROPORCJE MIESZANIA

CZAS SCHNIĘCIA

Beton Basic

600g/m2

2:1 z Mix & Primer
(2 części betonu na 1 część Mix & Primer – można zważyć na wadze)

45-60 min na warstwę w temp. 20 °C.

Beton Medium

350g/m2

2:1 z Mix & Primer
(2 części betonu na 1 część Mix & Primer – można zważyć na wadze)

45-60 min na warstwę w temp. 20 °C.

Beton Fine

350g/m2

2:1 z Mix & Primer
(2 części betonu na 1 część Mix & Primer – można zważyć na wadze)

45-60 min na warstwę w temp. 20 °C.

Beton Sealer

200ml/m2

5:1 ze środkiem sieciującym
(5 części Beton Sealer na 1 część środka sieciującego)

45-60 min na warstwę w temp. 20 °C.

Color Sustainer

30ml/m2

Stosuje się bez rozcieńczania

60-90 min w temp. 20 °C.

Color Pigment

-

W zależności od oczekiwanego koloru

-

W zależności od podłoża
(zob. informacje od producenta)

120-300 min w temp. 20 °C.

Do wymieszania z wodą w stos. ok. 3:1
(3 części A46 i 1 część wody)

Szybkoschnący. 30 min w temp. 20 °C. Możliwość
chodzenia po 4 godzinach, gotowy do gruntowania/
nakładania Conteco po 24 godzinach.

Ardex P51

300g/m2

Ardex A46

1,4 kg/m² na mm

Ardex 7

1,4 kg/m2

1:1 z Ardex 8

15-30 min w temp. 20 °C.

Ardex 8

1,4 kg/m2

1:1 z Ardex 7

15-30 min w temp. 20 °C.

Po dalsze informacje dot. produktów Ardex odsyłamy do arkuszy specyfikacji od producenta.
Uwaga! Niższe temperatury wydłużają czas przygotowania i schnięcia. Wyższe temperatury skracają czas przygotowania i schnięcia.
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Układ warstw dla posadzki (nie w pomieszczeniach mokrych)

Układ warstw dla ścian/blatów stołów (nie w pomieszczeniach mokrych)

2. warstwa* Conteco Beton Sealer

2. warstwa* Conteco Beton Sealer (dodatek opcjonalny**)

1. warstwa Conteco Beton Sealer

1. warstwa* Conteco Beton Sealer (dodatek opcjonalny**)

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Medium lub Conteco Beton Fine

Conteco Beton Basic (bardzo chropowaty – tylko do ścian), Conteco Beton Medium
lub Conteco Beton Fine

Conteco Beton Basic
Istniejące podłoże
* U
 zyskanie wodoszczelnej powierzchni wymaga nałożenia produktu Beton Sealer w ilości
min. 200 ml/m². Ilość tę można nałożyć w więcej niż dwóch warstwach.

Układ warstw w pomieszczeniach mokrych z aprobatą MK/ETA
(Conteco + Ardex)
2. warstwa* Conteco Beton Sealer
1. warstwa* Conteco Beton Sealer
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium lub Conteco Beton Fine
Conteco Beton Medium
Conteco Beton Basic
Mata uszczelniająca Ardex SK100W Tricom
Klej uszczelniający Ardex 7+8
* U
 zyskanie wodoszczelnej powierzchni wymaga nałożenia produktu Beton Sealer w ilości
min. 200 ml/m². Ilość tę można nałożyć w więcej niż dwóch warstwach.

Conteco Beton Basic lub Conteco Beton Medium
Istniejące podłoże
* Uzyskanie wodoszczelnej powierzchni wymaga nałożenia produktu Beton Sealer w ilości
min. 200 ml/m². Ilość tę można nałożyć w więcej niż dwóch warstwach.
** Zawsze stosować jako dodatek w przypadku blatów stołów wewnątrz pomieszczeń oraz
w przypadku ścian w narażonych miejscach, np. za kuchenką lub przy toalecie.

Układ warstw dla ścian i posadzek w łazienkach**
2. warstwa* Conteco Beton Sealer
1. warstwa* Conteco Beton Sealer
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium lub Conteco Beton Fine
Conteco Beton Medium
Conteco Beton Basic
Istniejące podłoże
* Uzyskanie wodoszczelnej powierzchni wymaga nałożenia produktu Beton Sealer w ilości
min. 200 ml/m². Ilość tę można nałożyć w więcej niż dwóch warstwach.
** Przy nanoszeniu na istniejące zatwierdzone systemy w pomieszczeniach i strefach mokrych.
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Conteco A/S
A.P. Møllers Allé 39A – Syd
2791 Dragør
+45 53 65 08 80
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@contecodk

facebook.com/contecodk

www.conteco.dk

