
Conteco ONE er en dekorativ spartelmasse, der gør det  
nemt at forny dine overflader med få arbejdsgange, uden  
at gå på kompromis med hverken styrke eller kvalitet.  
Følg blot instruktionerne på bagsiden – så er du i gang! 

Guide til påføring

Scan QR kode for at  
se instruktionsvideo



Rækkeevne
Conteco ONE kommer færdigblandet i 30 smukke nuancer i 
spande á 2,5 kg, hvilket rækker til ca. 4 m2 i 2 lag. Forbruget 
afhænger af underlagets sugeevne og struktur. 

Klargøring af underlag
Overfladen skal være jævn og stabil. Ujævnheder spartles 
ud på forhånd. Produkter til forarbejde kan findes i vores 
webshop, eller hos udvalgte forhandlere.

Anvendelsesområder 
Conteco ONE er designet til udsmykning af overflader og kan 
anvendes i 2 lag uden topbehandling på vægge. Overfladen 
efterbehandles med Conteco Beton Sealer i 120ml/m2 for 
ekstra beskyttelse på gulve og bordplader i tørre rum, eller i 
200ml/m2 for en vandtæt løsning i vådrum. 

Conteco ONE kan anvendes på både sugende og ikke-
sugende underlag, f.eks. spartlede underlag, filt, tidligere 
malede overflader, terrazzo, epoxy gulve mv. Bemærk,  
at produktforbruget afhænger af underlagets sugeevne  
og struktur.

Opnå det rigtige look
Conteco ONE påføres altid med rulle i første lag. Overfladens 
struktur skabes i andet lag, enten ved brug af en pensel, 
hvilket giver et blødere look med penselstrøg i flere retninger, 
eller med en spartel, som giver et mere rustikt og spartlet look. 

Conteco ONE kan anvendes i én nuance i begge lag for et 
ensfarvet og roligt look, eller i to nuancer for øget dybde og 
spil. Ved brug af to nuancer, påføres en mørkere nuance i 
første lag og herefter igen i andet lag i kombination med  
en lysere nuance, vådt i vådt, for at skabe farvespillet.  

På vægge der efterlades ubehandlet, vil slibningen have  
en effekt på det færdige udtryk, da slibning af overfladen  
giver et mere støvet og rustikt look, hvorimod overfladen  
vil fremstå mere ensfarvet og rolig uden slibning. Bemærk,  
at efterbehandling med Beton Sealer altid vil dæmpe spillet  
i overfladen.

Påføring af Conteco ONE
Afgræns det ønskede areal med malertape og afdæk 
tilstødende flader. Hvert lag udføres af én arbejdsgang, og 
der arbejdes altid vådt i vådt for at undgå synlige overgange. 
Påfør første lag med en malerrulle i et tyndt og tørrullet 
lag, indtil hele overfladen er let dækket og eventuelle 
klumper er glattet ud. I første lag behøver farven ikke at 
være heldækkende, da det blot skal skabe binding til det 
efterfølgende lag. 

Lad overfladen tørre i ca. 45-60 minutter og slib let med 
sandpapir eller slibenet i korn 80-150 for at tage eventuelle 
toppe. Det anbefales, at overfladen slibes i hånden. Ved brug 
af excentersliber er det vigtigt, at der slibes ved lav hastighed, 
så der ikke opstår brændemærkninger eller gennemslibninger 
i belægningen. 

Påfør andet lag med en pensel eller en spartel, i modsatte 
bevægelser, for at skabe struktur. Dette gøres løbende indtil 
hele overfladen er jævn og dækket med produkt. 

Herefter fjernes tapen og det anvendte værktøj rengøres med 
vand. Andet lag kan slibes efter minimum 4 timer. Vi anbefaler 
altid, at der slibes let inden påføring af Beton Sealer, så 
eventuelle ujævnheder fjernes. 

Efter påføring af andet lag, skal overfladen tørre i minimum  
6 timer inden ibrugtagning eller påføring af Beton Sealer. 

Påføring af Conteco Beton Sealer
Afgræns det ønskede areal med malertape og afdæk 
tilstødende flader. Beton Sealer påføres i to lag med en 
samlet mængde på 120ml/m2 (tørre rum) eller 200ml/m2 
(vådrum). Når første lag er tørt efter ca. 45-60 min. ved 
stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed) påføres endnu 
et lag, indtil den samlede mængde er opnået.

Bemærk: Beton Sealer skal anvendes indenfor 2 timer 
efter opblanding med cross linker. Så snart gulvet er tørt 
og forsigtigt kan betrædes, fjernes det sidste malertape. 
Malerruller brugt til påføring af Beton Sealer bør kasseres  
efter brug. 

Efter sidste lag Beton Sealer skal overfladen tørre i minimum 
12 timer inden den tages i brug. Bemærk også, at overfladen 
ikke må komme i kontakt med væsker i de første 7 døgn 
efter påføring af Beton Sealer. Overgange til gulvafløb eller 
øvrig rørgennemføring bør afsluttes med vådrums- eller 
sanitetssilikone inden overfladen tages i brug.

facebook.com/contecodk

@contecodk

www.conteco.dk

Bliv inspireret

Det skal du bruge
• Malerrulle (5 mm luv) og værktøj (pensel eller 

spartel) til påføring af Conteco ONE 
• Rullebakke- eller spand 
• Malertape
• Afdækning
• Handsker
• Slibeudstyr og slibenet korn #80-150
• Evt. korthåret lakrulle til påføring af Conteco 

Beton Sealer (8-10 mm luv) 


