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VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI
ALES CONTECO PENTRU
PROIECTUL DVS.!
Acesta este ghidul dvs. Conteco, care vă ajută pe cât posibil să vă lansați
proiectul. Pentru informații suplimentare, consultați „întrebările noastre
frecvente” și videoclipurile cu instrucțiuni de pe www.conteco.dk/en.
Dacă aveți cea mai mică îndoială pe parcurs, puteți desigur să ne trimiteți
un e-mail la info@conteco.dk - vom răspunde cât de curând posibil.
Distracție plăcută cu proiectul dvs.!
Cu stimă,
Echipa Conteco
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DE CE AVEȚI NEVOIE
•	Mistrie pentru tencuit din metal sau plastic
• Mănuși de lucru
• O mască antipraf
• Bormaşină
•	Malaxor Electric /Mixer Amestecator
Mortare Vopsea pentru bormaşină
• Găleată pentru amestec
• Flacoane pulverizatoare
• Benzi pentru zugrăvit
• Rola de șmirghel și bloc de șlefuit
• Evt. Trafalet pentru lac
• Evt. o pensulă
Pentru hidroizolarea încăperii cu mare
umiditate aprobată de MK / ETA MK/ETA
pentru renovarea/clădirea încăperii cu mare
umiditate aveți nevoie în plus de:
•	Ardex 7+8 adeziv
• Ardex SK100W membrană de etanșare
• Placi, banda flexibila de etansare
• Ardex P51 primer
• Scule de montaj
Pentru ambele soluții trebuiesc calculate produse
pentru prelucrare, în funcție de calitatea
substratului.
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CUM OBȚINEȚI ASPECTUL DORIT
Conteco vă oferă posibilitatea de a crea aspectul
dorit. Jocul suprafaței depinde unealta pe care o
folosiți. Dacă utilizați o mistrie din oțel, puteți obține
un aspect „înflăcărat” cu mult joc de culoare. O mistire
din plastic va oferi de cele mai multe ori o expresie
mai uniformă. De asemenea, puteți aplica apă în plus
pe suprafață în timpul aplicării, pentru a mări jocul de
culoare pe suprafață.

Sistem de proiectare
Structurarea Conteco depinde de proiectul dvs.,
precum și de suprafața dorită. Dacă utilizați Conteco
Beton Mediu ca ultimul strat de beton, obțineți o
suprafață aspră, cu Conteco Concrete Fine puteți
crea o suprafață mai fină și mai netedă. Pentru
proiectarea sistemului pentru proiectul dvs.,
consultați pagina 11.

Amestecarea culorilor
Culoarea Conteco depinde de cât de mult pigment de
culoare se adaugă betonului în timpul amestecării. Vă
recomandăm să folosiți un cântar de bucătărie pentru
a măsura precis gramajul de pigment, deoarece chiar
și cele mai mici diferențe de grame vor cauza o
diferență de culoare pe suprafața finisată.
Notă: Chiar dacă nu se arată mult, Beton Color
Pigment colorează prin contact cu Conteco Mix
& Primer. De aceea, este important să respectați
gramele indicate. Conteco Color Pigment se adăugă
la toate straturile de beton.

Amestec Conteco
Această procedură este aceeași și pentru betonul de
bază, și pentru betonul mediu și pentru betonul fin.
Citiți despre consum și proporițiile de
amestecare la pagina 10.
Conteco trebuie întotdeauna cântărit în funcție de
numărul de m2 de tratat și amestecat în funcție de
condițiile de amestecare specificate.

Pigment de culoare pe kg. praf de
beton pentru obținerea nuanței dorite
•	Concrete Light = 1 gram
•	Concrete Medium = 2 gram
•	Concrete Intense = 3 gram
•	Charcoal Light = 10 gram
•	Charcoal Medium = 15 gram
•	Charcoal Intense = 20 gram

Betonul Conteco se agitată și se adaugă pigment de
culoare beton în gramele corespunzătoare nuanței
dorite. Bateți bine amestecul cu un amestecător cu
elice până când pulberea este complet amestecată.

•	Peach = 5 gram

Conteco Mix & Primer se agită și se toarnă într-o
găleată, după care se adaugă amestecul de beton
Conteco și pigment de culoare beton și se amestecă
puternic cu un amestecător cu elice până când
amestecul este omogen. Amestecul trebuie să fie
relativ lichid.

•	Desert Sand = 5 gram

Amestec de Beton Conteco Sealer
Conteco Beton Sealer este amestecat cu un lichid
întăritor (cross-linker). Amestecul se agită bine și
trebuie să se odihnească timp de 10 minute, apoi se
toarnă printr-o sită. Apoi, amestecul este gata
de utilizare.

•	Dusty Rose = 5 gram
•	Icy Waters = 5 gram
•	New Pine = 5 gram
•	Olive Tree = 5 gram
•	Lemon Tea = 5 gram
Pentru toate culorile gri, se folosește
pigmentul de culoare Beton / Cărbune.
Alte culori au propriul lor pigment.
Dacă se dorește o culoare mai puternică, se
adaugă mai mult pigment (până la maximum
50 de grame pe kg). Acest lucru poate fi
achiziționat separat în magazin.

Notă: Conteco Beton Sealiser trebuie utilizat în
2 ore de la amestecare.
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PREGĂTIREA
SUBSTRATULUI
Orice încălzire în pardoseală trebuie deactivată cu
cel puțin 12 ore înainte de pornire.
Îmbinările din silicon și cauciuc trebuie îndepărtate.
Panourile și podelele se descoperă. Este important
ca denivelările să fie tencuite din timp, deoarece
Conteco se aplică în straturi foarte subțiri. Suprafața
trebuie să fie uniformă și uniform absorbită. În caz
de îndoială, suprafața trebuie tratată mai întâi cu
un grund de profunzime. Acest lucru se aplică
întotdeauna lemnului netratat, MDF, pâslă, chit
sau beton turnat, dar poate fi necesar și pe alte
suprafețe.
Atunci când se aplică pe plăci / dale, acestea trebuie
curățate complet, chitate și tratate cu grund de
profunzime înainte de aplicarea Conteco. Acest lucru
este necesar pentru a asigura o suprafață netedă cu
o absorbție uniformă și minimizată. Produsele pentru
preprocesare pot fi găsite în magazinul nostru web.
Citiți întotdeauna instrucțiunile producătorului pentru
produsele prelucrare înainte de a începe proiectul.
Dacă doriți să folosiți Conteco pe o podea din lemn,
vă recomandăm să stabilizați mai întâi podeaua,
dacă este necesar, cu plăci de podea, inserție benzi
de armare, după cum este necesar, îmbinări de
stropire și lipici de vinil pe podea. Alternativ, se poate
utiliza un chit armat cu fibre și grunder în loc de vinil.
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APLICARE CONTECO
	
1 După ce a fost pregătit substratul, amestecați Conteco Beton cu primul strat
(citiți secțiunea „Amestecarea betonului de beton” la pagina 5).
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 plicați primul strat cu instrumentele selectate în funcție de aspectul dorit.
A
Pe suprafețe orizontale, Conteco este turnat în porții mai mici și extras într-un
strat subțire (aproximativ 0,3-0,5 mm). Dacă Conteco se aplică pe suprafețe
verticale cu chit, poate fi avantajos să folosiți o cană de plastic sau ceva
asemănător pentru a transporta amestecul de beton din găleată și pe mistrie.
 otă: Dacă în suprafață apar dungi sau puncte negre imediat, acest lucru
N
se datorează faptului că pigmentul nu este suficient de dizolvat. Aceast lucru
trebuie corectat în timp ce suprafața încă este umedă, prin rularea repetată a
vârfului punctului / liniei cu mistria, astfel „masând” pigmentul în beton.
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Înainte de aplicarea următorului strat, se șlefuiește ușor suprafața cu șmirghel
(minim 150 gr). Acest lucru se face imediat după ce suprafața s-a uscat,
deoarece hârtia netedă simplă nu poate fi aplicată pe Conteco întărit. Durata de
uscare este de 45-60 minute pe strat la temperatura camerei (21-23 ° C, 50%
umiditate).

	
Notă: Dacă rosturile sau liniile din substrat apar prin primul strat (dar nu se
simt), rareori va ajuta aplicarea unui strat suplimentar de Conteco. Aici, vă
recomandăm să utilizați fundație beton (de exemplu, Ardex P51 într-un raport
1:1) înainte de a continua procesul de de acoperire. Dacă se face acest lucru,
suprafața nu trebuie udată înainte de-a adăuga straturile ulterioare.
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 cum pot fi amestecate și aplicate straturi suplimentare în același mod ca și
A
primul strat. Vezi posibil structura sistemului pentru proiectul dvs. din paginile
din spate. Nu uitați că suprafața betonului trebuie să fie șlefuită și udată
întotdeauna cu un flacon pulverizator înainte de aplicarea următorului strat de
beton. Acest lucru asigură aderență optimă pentru stratul ulterior. Când ultimul

strat de beton este funcțional, acesta trebuie, de asemenea, șlefuit pentru a
obține cel mai bun rezultat. În plus, vă recomandăm să îndepărtați banda de
zugrăvit pentru a crea o margine ascuțită. Dacă banda este întărită, se taie cu
un cutter. Noua bandă de zugrăvit se aplică înainte de aplicarea stratului final.
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 ând rezultatul este cel dorit și este uscat (timp de uscare recomandat de
C
cel puțin 12 ore la umiditate normală), se tratează suprafața cu Conteco
Color Sustainer, care este rulat la suprafață într-un strat subțire cu o rolă de
lac cu păr scurt. Alternativ, produsul poate fi masat în suprafață cu o cârpă
din microfibră. Vă rugăm să rețineți că eventuale dâre de vopsea nu trebuie
lasate deoarece acest lucru poate provoca linii permanente pe suprafață. Vă
recomandăm întotdeauna ca Conteco Color Sustainer să fie aplicat de jos în
sus pe suprafețe verticale. Conteco Color Sustainer are un timp de uscare de
aprox. 60-90 minute.

	
6 Ca strat final, suprafața Conteco este sigilată cu Conteco Beton Sealer, ceea

ce face ca suprafață să fie rezistentă la apă, precum și rezistentă la grăsimi
și detergenți. Conteco Beton Sealer se aplică cu o rolă de lac cu păr scurt,
în cantitate copioasă (total 200ml / m2). Este important să existe întotdeauna
suficient produs pe rolă pentru a sigila suprafața corect. Vă recomandăm
întotdeauna ca Conteco Beton Seal să fie aplicat de jos în sus pe suprafețe
verticale și rulat transversal. Când primul strat este uscat după aprox. 4560 min. la temperatura camerei (21-23 ° C, 50% umiditate) și suprafața albă
lăptoasă a dispărut, se aplică încă un strat cu aceeași cantitate de produs.
Aceasta se repetă până când se obține cantitatea corectă. Întrucât poate fi
dificil să aplici toate 200 ml / m2 în două straturi, cantiatatea poate fi aplicată
prin mai multe straturi pentru a obține o sigilare completă a suprafeței.

	
Notă: Conteco Beton Sealer trebuie utilizat în cadrul a două ore după ce
produsul a fost amestecat cu adeziv. Imediat ce suprafața albă lăptoasă a
dispărut și se poate calcă pe podea, se îndepărtează ultima bandă de zugrăvit.
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Aplicarea Conteco pe hidroisolație existentă
Atunci când aplicați în baie pe substraturile existente
(de exemplu, plăci/gresie), trebuie să se realizeze
o muchie înclinată spre grilajul de scurgere existent
înainte de aplicarea Conteco Concrete Seal. Apoi,
aplicați Conteco Concrete Seal etanș spre scurgere
și terminați cu un sigiliu pentru încăperi cu umezeală
pentru a vă asigura că suprafața este etanșă.

Exemplu:
Îmbinație moale de silicon
pentru încăperi cu umezeală

Grilaj de scurgere

Hidroizolarea încăperilor cu umiditate mare
cu Conteco aprobată de MK / ETA
Pentru a utiliza Conteco la renovări totale și în
construcția nouă a băilor, este necesar ca proiectarea
sistemului să fie utilizată împreună cu o membrană
pentru camere cu mare umezeală de la Ardex (clei de
etanșare 7 + 8, precum și pânză de etanșare SK100W
etc.), deoarece această combinație este cea care a
primit aprobarea MK / ETA de la ETA Danemarca.
Vă recomandăm întotdeauna utilizarea unui drenaj
aprobat VA cu inel de strângere atunci când Conteco
este utilizat pentru clădiri noi în băi. Din aprobarea VA
a scurgerii podelei trebuie să fie clar că este aprobată
pentru utilizarea în pardoseli cu straturi de folie
impermeabile. Acest lucru se datorează faptului că,
cu acest tip de scurgere, puteți trage pânza în
scurgere și se “strânge”/fixează, asigurând astfel
o conexiune foarte strânsă.
Înainte de a începe, asigurați-vă că substratul
	

Conteco Beton

Conteco Color
Sustainer
+ Beton Sealer

Conteco Beton

Îmbinație
moale de
silicon pentru
încăperi cu
umezeală

1

2
Grilaj de
scurgere

este uscat, ferm, stabil, manevrabil, durabil și fără
substanțe separatoare. Încălzirea în pardoseală trebuie
deactivată cu cel puțin 12 ore înainte de pornirea
proiectului. Ardex 7 + 8 se prind de majoritatea
suprafețelor. Citiți întotdeauna ghidul produsului
Ardex înainte de pornire.
 plicați membrana de etanșare autoadezivă Ardex
A
STA aproape de scurgere, astfel încât să urmeze
substratul, după care se taie materialull în plus în
jurul scurgerii.

	Amestecați Ardex 7 + 8 cu agitare puternică până
3
când obține o consistență lipicioasă. Citiți îndrumările
de amestecare la pagina 10. Trebuie amestecată
numai cantitatea de adeziv de etanșare care poate
fi prelucrată în 15 minute.
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4 Colțurile, banda de etanșare și manșetele sunt lipite
într-un strat de adeziv de etanșare. Pentru a aplica
adezivi de etanșare se folosește un rulou de vopsea
mic și o mistrie de zidit din metal pentru a apăsa
ferm componentele. Rețineți că partea din spate a
componentelor de etanșare trebuie acoperită complet
cu adezivi de etanșare și că bulele de aer trebuiesc
presate complet.
	Adezivul de etanșare se aplică pe restul zonelor cu
5
un chit neted de 3 mm sau cu un chit gros de 4
mm. Odată aplicat adezivul, membrana de etanșare
Ardex SK100W este montată ușor cu degetele pentru
a forma o suprapunere de 5 cm în locul under se
îmbină membranele de etanșare. Apoi folosiți o placă
de gips-carton pentru a apăsa membrana la loc și
pentru a îndepărta bulele de aer. Acordați o atenție
suplimentară îmbinărilor și tranzițiilor. Atunci când
instalați membrana pe podea, este important să
aplicati chitul de la scurgere spre podea, astfel încât
golirea să nu fie umplută cu lipici de etanșare.
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 ipiciul de etanșare se aplică cu un strat subțire în
L
toate colțurile și îmbinările pentru protecție maximă.
După aceasta se foloseste o mistrie de zidit pentru
a netezii suprafața. Când membrana este montată,
se taie în jurul scurgerii surplusul de material și se
înșurubează la loc. Nu uitați să vă asigurati, că
membrana este etanșă în scurgere. După ca. 2 ore
se șlefuiește lipiciul de etanșare cu șmirghel, ca să
aibe o suprafață netedă.
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În final vă recomandăm să tratați toate suprafețele
cu adezivul Ardex P51 (amestec 1:1 cu apă) pentru
absorpție uniformă. Aceasta se face pentru a evita linii
si diferențe de culoare în straturile de beton. Substratul
este pregatit acum pentru aplicarea Conteco, conform
îndrumărilor de mai sus.

Pentru informații ulterioare despre Ardex sistem
pentru încaperi cu umezeală, vă sfătuim să citiți
informațiile producătorului.

ÎNAINTE DE A UTILIZA SUPRAFAȚA PENTRU
PRIMA DATĂ
Când suprafața poate fi utilizată, diferă de la proiec
la proiect. Dacă de ex. este vorba despre o podea
normală, suprafața poate fi deja folosită după 24 de
ore. Cu toate acestea, vă recomandăm să fiți atenți
la podea în primele 7 zile, deoarece abia atunci
pardoseala este întărită complet. La Conteco pe băi
și suprafețe de masă, trebuie sa treacă cel putin 7 zile
înainte de utilizarea suprafeței. Suprafața nu trebuie să
intre în contact cu lichide decât după 7 zile. Aceasta
este valabil atât folosirii băii, suprafețelor de masă,
curățării suprafețelor, spălării podelei etc. Dacă un
lichid se varsă pe suprafață înainte de aceste 7 zile,
acesta trebuie îndepărtat imediat.
După 7 zile de întărire, se aplică o îmbinare de-a
lungul suprafețelor adiacente și în jurul scurgerilor.
ATENTIE! Când folosiți dușul, sticlele de șampon
și altele asemenea nu se lasa sa sta pe podea,
deoarece fundul acestora pot forma un efect de vid
care încapsulează umezeala, ceea ce poate cauza la
decolorarea podelei.
ATENTIE! Dacă observați că apar pete întunecate
la suprafață după utilizare, vă rugăm să contactați
Conteco cu imagini și o descriere a proiectului înainte
de utilizarea continuă. Acest lucru se poate datora
etanșării defecte, iar utilizarea continuă poate duce
la pete de umiditate permanente pe suprafață.

Criterii de acceptare:
Conteco este vândut sub denumirea de „podea de
design”; un termen comun pentru podele pe bază de
ciment fără articulații. Acest tip de pardoseală pune
mari cerințe subpodelelor, iar cauza multor probleme
de suprafață poate fi, în experiența noastră, deseori
atribuită problemelor cu pardoseala și proiectului
individual. Pardoseala finisată, la fel ca toate celelalte
etaje, trebuie inspectată în picioare cu ochiul liber și la
lumina zilei.

Criteriile de acceptare a podelelor
de design includ:
•	Pot apărea găuri și bășici de aer minore pe suprafață și trebuie acceptate până la un grad de până la
aprox. 5 buc. per. 10 m2.
•	Găurile și bășicile de aer și diferențele de culoare
trebuie să fie așteptate și acceptate.
•	Trebuiesc acceptate diferente aparute prin reparatii.
•	Pot apărea urme dupa uzul de rulou în Conteco
Beton Sealer.
•	Pete și umbre pot apărea la suprafață într-o măsură
mai mică.
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CONDIȚII DE AMESTEC SI CONSUM
PRODUS

CONSUM

RAPORT DE AMESTECARE

TIMP DE USCARE

Beton Basic

600g/m2

2:1 cu Mix & Primer

45-60 min. pe strat la 20°C.

Beton Medium

350g/m2

2:1 cu Mix & Primer

45-60 min. pe strat la 20°C.

Beton Fine

350g/m2

2:1 cu Mix & Primer

45-60 min. pe strat la 20°C.

Beton Sealer

200ml/m2

5:1 cu adeziv

45-60 min. pe strat la 20°C.

Color Sustainer

30ml/m2

Se aplică

60-90 min. la 20°C.

Color Pigment

-

Depinde de culoarea dorită

-

Depinde de subpodea

120-300 min. la 20°C.

Se amesteca cu apă ca. 3:1
(3 parti A46/1 parte apă)

Se usucă repede. 30 min. la 20°C. Se poate folosi după
4 ore, se poate aplica primer/Conteco după 24 ore.

Ardex P51

300g/m2

Ardex A46

1.4 kg/m2 pr. mm.

(2 părți beton/1 parte Mix & Primer – se măsoară la cântar)

(2 părți beton/1 parte Mix & Primer – se măsoară la cântar)

(2 părți beton/1 parte Mix & Primer – se măsoară la cântar)

(5 părți Beton Sealer/1 parte adeziv)

(citește instrucțiunile producătorului)

Ardex 7

1,4 kg/m2

1:1 cu Ardex 8

15-30 min. la 20°C.

Ardex 8

1,4 kg/m2

1:1 cu Ardex 7

15-30 min. la 20°C.

Pentru mai multe informații despre produsele Ardex vă rugăm întotdeauna citiți informațiile producă-torului.
Atenție: Temperaturile mai scăzute cresc timpul de procesare / uscare. Temperaturile mai ridicate reduc timpul de procesare / uscare.
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Sistem de proiectare podele (încăperi obișnuite)

Sistem de proiectare pereți / suprafețe de masă (încăperi obișnuite)

Conteco Beton Sealer 2. straturi*

Conteco Beton Sealer 2. straturi* (alegibil**)

Conteco Beton Sealer 1. strat

Conteco Beton Sealer 1. strat* (alegibil**)

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Medium sau Conteco Beton Fine

Conteco Beton Basic (ekstra dur – doar pereti), Conteco Beton Medium
sau Conteco Beton Fine

Conteco Beton Basic
Substrat existent
* C
 antitatea totală de Beton Sealer trebuie să fie întotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obține o suprafață
impermeabilă (chiar dacă aceasta trebuie să fie aplicată în mai mult de două straturi).

Conteco + Ardex pentru constructia unei camere cu umezeala
aprobată de MK / ETA

Conteco Beton Basic sau Conteco Beton Medium
Substrat existent
* Cantitatea totală de Beton Sealer trebuie să fie întotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obține o suprafață
impermeabilă (chiar dacă aceasta trebuie să fie aplicată în mai mult de două straturi).
** Va recomandam sa fie selectat pe suprafete de masa de interior și pereți în zonele expuse, cum ar fi în
spatele aragazului sau v. WC.

Sistem de proiectare de pereți /pardosele în băi**

Conteco Beton Sealer 2. straturi*

Conteco Beton Sealer 2. straturi*

Conteco Beton Sealer 1. strat*

Conteco Beton Sealer 1. strat*

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Medium sau Conteco Beton Fine
Conteco Beton Medium
Conteco Beton Basic
Ardex SK100W Tricom membrana etanșa
Ardex 7+8 lipici de etanșare
* C
 antitatea totală de Beton Sealer trebuie să fie întotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obține o suprafață
impermeabilă (chiar dacă aceasta trebuie să fie aplicată în mai mult de două straturi).

Conteco Beton Medium sau Conteco Beton Fine
Conteco Beton Medium
Conteco Beton Basic
Substrat existent
* Cantitatea totală de Beton Sealer trebuie să fie întotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obține o suprafață
impermeabilă (chiar dacă aceasta trebuie să fie aplicată în mai mult de două straturi).
** Când se stabilește o structură de cameră umedă existentă aprobată în zona umedă.
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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

