
EN GUIDE TIL DEN PERFEKTE OVERFLADE
INSTRUKTIONSGUIDE



CONTEC COATING
DET STÆRKE ALTERNATIV TIL MICROCEMENT

Contec Coating er et innovativt produkt, som er danskproduceret. 
Vi er en del af Contec Group, som er førende inden for
højstyrkebeton. I siden 1993 har Contec Group produceret og
solgt højstyrkebinder til hele verden, og det er netop dén binder, vi
har udviklet til det produkt, som vi i dag kalder Contec Coating. 

Markedets stærkeste kvalitet, da basen er højstyrkebeton. Vi tror
på, at produktet adskiller sig fra sine konkurrenter igennem
fænomenal fleksibilitet, enkelthed og holdbarhed. 

Contec Coating giver en rå betonoverflade og samme produkt kan
anvendes til det hele - du varierer nemlig konsistensen med
vandmængden og derfor kan samme spand anvendes til både
gulvet i stuen, væggen i brusenichen, trappen i entréen og give de
gamle havemøbler nyt liv. Contec Coating kan anvendes både
indendørs, udendørs og i vådrum. 

Brugeren af produktet skal udelukkende tilføje vand til blandingen
og kan derefter påbegynde opgaven med enten en malerulle,
svamp, spartel eller en sprøjte. Produktet er alsidigt, simplet og
brugervenligt.



SYSTEMET
CC PRIMER
Akrylprimer til grunding og priming.

Contec Coating PURE
Den dekorative del i systemet.

SEALER
1-Komponent Universal Sealer, eller
2-Komponent WP Base + PU Top

Ekstrem høj slidstyrke
Dansk produceret
Hæfter på næsten alle faste underlag.
Samlet lagtykkelse på ca. 1 mm.
UV-modstandsdygtigt
Let at vedligeholde
Et utal af farvemuligheder med Contec Coating Color

EGENSKABER



DEN SIMPLE LØSNING
I denne guide finder du alt den info du skal bruge for at komme godt i mål med dit Contec
Coating projekt.

Er du i tvivl om noget i processen før, under eller efter, så er du altid velkommen til at sende
os en mail på coating@contecgroup.dk, eller kontakt din forhandler.

God fornøjelse!

Mere info kan findes på - www.conteccoating.dk

BLIV INSPIRERET

WWW.LINKEDIN.COM/CO
MPANY/CONTECCOATING

WWW.FACEBOOCK.COM/
CONTECCOATING

@CONTEC_COATING

STEP BY STEP VIDEO
Det kan være lettere at udføre arbejdet med Contec Coating, hvis man først har set en video
omkring processen. På www.youtube.com kan du finde vores video guides, som beskriver de
forskellige step-by-steps. Søg på Contec Coating og find vores kanal.

SØG CONTEC COATING

CONTECCOATING.DK



Boremaskine
Piskeris/Blandepropel 
Blandespand
Vandforstøver
Afdækningstape
Engangshandsker
Støvmaske
Malerrulle
Spartel/Svamp
Slibepapir/klods

INDEN DU GÅR IGANG
Inden påføring af den nye Contec Coating
overflade skal eventuelle reparationer som
revner, ujævnheder, dybe udfyldninger
mm. være udbedret. Underlaget skal være
velegnet, stabilt og rengjort for olie, fedt og
andre løse partikler, der kan forringe
vedhæftningen. Ved påføring af Contec
Coating på eksisterende klinker/fliser skal
disse grundigt rengøres. Løse eller skrukke
klinker/fliser skal fjernes eller repareres. 

DET SKAL DU BRUGE
 



CC Primer
CC Filler
Contec Coating Pure
Universal sealer
WP Base
PU Top
CC Care

TEKNISKE DATA
Datablade kan findes under de enkelte
produkter på hjemmesiden:
www.conteccoating.dk

PRODUKTSORTIMENT



INSPIRATIONSBILLEDE
GULV

Farve: Illmue



KLARGØRING AF EKSISTERENDE KLINKER/FLISER 
OBS! Husk at læse hele guiden inden du går igang. 

Det er vigtigt, at du har en ren, fast og plan overflade inden du benytter Contec Coating PURE, da dette påføres i meget
tynde lag. Derfor skal fliser/klinker udspartles. På eksisterende klinker/fliser er det vigtigt at sikre en god vedhæftning
inden opretning med Contec Coatings spartel CC FILLER. Dette gør du bedst ved grundigt at afrense dem med grundrens
(gerne af flere omgange). 

OBS! Det er vigtigt at fjerne alle urenheder, løse partikler og materialer, der kan forringe vedhæftningsevnen.
Klinker/Fliser på et badeværelse må ikke have været brugt minimum 24 timer inden igangsætning af filler.

Anvendes Contec Coating på klinker/fliser i vådrum er det vigtigt, at du altid sørger for at dine underlag (gulve og vægge)
er vådrumssikrede efter gældende love og regler.

Husk altid at følge de generelle vejledninger omkring fugning i samlinger, hjørner, riste mm. 
 

INDEN DU GÅR IGANG
Inden fliser og fuger primes med CC PRIMER, skal løse
klinker/fliser, puds, ujævnheder etc. fjernes eller udjævnes.
Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt (og en fordel) at slibe
fliserne med en diamantsliber/slibeklods for at fjerne
eventuelle fejljusteringer, ujævnheder mm.
Dette øger også vedhæftningen imellem klinker/fliser og de
efterfølgende lag Contec Coating filler.

CC FILLER
Når primeren er tør (overfladen føles let klistret), udspartles
fuger og klinker/fliser med CC Filler. Denne proces gentages
til klinker/fliser er rettet helt op. Der skal slibes imellem hvert
lag med filler. CC FILLER skal ved fuger større end 8 mm.
tilsættes op til 30% kvartssand i maks. 0,6 mm. korn.

LET SLIBNING
Når CC Filler er tør, slibes overfladen let med korn 120-180 til
den er plan og glat i overfladen.

WP BASE
VIGTIGT!
For at minimere risikoen for fugeskygger, skal man afslutte
med WP Base. Denne vil være en erstatning for CC Primer ved
opstart af Contec Coating Pure.

KLAR TIL PURE
Din overflade er nu klar til Contec Coating PURE. 

CC PRIMER
Herefter primes hele fladen inkl. fuger med CC PRIMER - se
blandingsforhold og anvisninger på produktet.
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INSPIRATIONSBILLEDE
VÆG

Farve: Drizzly



Trykte farver er vejledende farver, og kan ikke sammenlignes med det færdige resultat.

CONTEC COATING COLOR
 

Med Contec Coating tilsætningsfarver kan du skabe din helt personlige og unikke farve. 

Alle de viste farver er baseret på vores 4 standardfarver Nightfall, Drizzly, Illume og Alba tilsat 2%
farve. Alle de viste farver er vejledende og kan tilkøbes i bøtter på 100g for 5 kg Contec Coating 

Det står dig naturligvis frit for selv at eksperimentere med Contec Coating PURE i din helt
personlige farve. 

NIGHTFALL DRIZZLY ILLUME ALBA

SAND

NATURE

STANDARD

OCEAN

TOMATO

OLIVE

WOOD

CARAMEL



INSPIRATIONSBILLEDE
BORDPLADE

Farve: Illume - Olive



UNIKKE OVERFLADER MED UNIKKE VÆRKTØJER
Det er vigtigt at tage stilling til, hvilket redskab du anvender til det afsluttende lag af Contec
Coating. dette valg har nemlig en afgørende betydning for det færdige udtryk af din overflade. 
Vær ligeledes opmærksom på, at den vandmængde du tilfører Contec Coating har betydning for,
om det er optimalt at påføre med f.eks. malerrulle eller spartel. 

MALERRULLE
Rådt og rustikt

overfladen er rå og
fremstår med struktur
og ujævnheder som
man med fordel ved
slibning kan få flot og
enkelt

Optimal vandmængde
380/400 g. vand pr.
1000 g. Pure

SPARTEL
New-Yorker

overfladen får kant og
stil med det man også
kender fra selv
livilerende gulve.

Optimal vandmængde
lodret
260/300 g. vand pr.
1000 g. Pure

Vandret
300/400 g. vand pr.
1000 g. Pure

SVAMP
Ghosting

overfladen får et roligt
og  mere ensartet
udtryk.

Optimal vandmængde
380/400 g. vand pr.
1000 g. Pure



INSPIRATIONSBILLEDE
TRAPPE

Farve: Drizzly



CC Primer
Forøger vedhæftningen mellem
underlag og Contec Coating Pure.

Contec Coating PURE
Fås i 4 standardfarver;
Alba, Illume, Drizzly & Nightfall

CC Primer påføres i et jævnt, tyndt lag på et rent og tørt underlag.

CC Primer skal fortyndes med vand under følgende forhold.

1:1 - ikke sugende underlag
1:3 - Sugende underlag
1:6 - Kraftigt sugende underlag

2 komponent
Step 1/2: CC Sealer WP Base påføres
minimum 2 gange. Når denne er tør
kan step 2 påbegyndes.

Step 2/2: CC Sealer PU Top påføres
minimum 2 gange. Begge Sealere
påføres med 4-6mm. lakrulle i tynde lag
samt påføres vådt i vådt.

Ved vådrum, spørg altid din forhandler.

Universal Sealer
Universal sealer er en
dybdeimprægnering, som lukker
overfladen, dog kan patina med tiden
forekomme. Produktet er 1-komponent
og er den billigste og letteste løsning.

Der skal efterfølgende vedligeholdes
med CC Care minimum 2 gange inden
ibrugtagning. samt løbende ved
rengøring.

Påførelse af sealer
Inden påførelse af den valgte sealer,
skal du altid sikre dig at overfladen er
rengjort for støv eller andre løse 
 partikler. Under arbejdet anbefales det
at bruge skobeskyttere for at undgå
snavs på gulvet.  Efter afslutning af
sealere kan overfladen tages i brug
efter minimum 24 timer.

Dog er sealeren først fuldt afhærdet
efter 7 døgn.

Malerrulle Spartel Svamp

Første lag PURE påføres med malerrulle og kan derefter påføres med malerrulle,
spartel eller svamp for at få den ønsket overflade. Processerne kan gentages
indtil man er tilfreds med overfladen.

For optimal vedhæftning primes eller fin sprayes med vand mellem lagene.

Overfladen kan med fordel slibes let imellem hvert lag PURE for at få en glattere
overflade, samt skabe liv og dybde i overfladen. Rengør overfladen for støv efter
hver slibning.
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3 Ikke diffusionsåben løsning
Må ikke anvendes udendørs

Diffusionsåben løsning
Egnet Indendøre / udendøre

ALBA ILLUME DRIZZLY NIGHTFALL

Denne løsning er et krav i vådrum

STEP



INSPIRATIONSBILLEDE
MØBLER

Farve: Drizzly



INSPIRATIONSBILLEDE
MØBLER

Farve: Unikke farver



PLEJE OG VEDLIGEHOLD
 

For at bevare glæden ved den nye overflade, er det vigtigt, at du plejer
og vedligeholder den af hensyn til levetiden og udseendet. 

Nylagt Contec Coating overflade. Vaskes med CC Care inden det tages
i brug første gang

Daglig Rengøring
Daglig rengøring kan gøres med et af de gængse universalrensemidler
– såsom Ajax Universalrengøring.

Behandle med CC Care hver 3-6 måned.



INSPIRATIONSBILLEDE
BADEVÆRELSE

Farve: Unik farve



INSPIRATIONSBILLEDE
BADEVÆRELSE

Farve: Illume



www.conteccoating.dk - Coating@Contecgroup.dk - Axel Kiers Vej 30 8270 Højbejrg

FØLG OS HER

LINKEDINFACEBOOK INSTAGRAMYOUTUBE TIKTOK


