EN GUIDE
TIL DEN PERFEKTE
OVERFLADE

INDEN DU GÅR
IGANG
Inden påføring af den nye Contec
Coating overﬂade skal eventuelle
reparationer, som revner,
ujævnheder, dybe udfyldninger mm.
være udført. Underlaget skal
desuden 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. Der kan med fordel
lægges et CC Glasﬁbervæv i
primeren inden første lag Contec
Coating.

DET SKAL DU
BRUGE
- Boremaskine
- Dissolver (blandepropel)
- Blandespand
- Vandforstøver
- Afdækningstape
- Engangshandsker
- Støvmaske
Contec Coating kan påføres med
malerrulle, pensel, stålspartel,
gummispartel, glittebræt eller med
svamp, alt afhængigt af det
ønskede look.

ANVENDELSE
AF CONTEC COATING
1.

2.

Når overﬂaden er klar og rengjort skal der inden påføring af første
lag Contec Coating, primes med CC PRIMER.

Bland Contec Coating ʻLet ﬂydendeʼ efter de anviste forhold, og
påfør dernæst det færdige produkt med enten en rulle eller en
svamp. Vi anbefaler rulle til gulve og vægge, og svamp til
bordplader. Det skal fordeles på hele den ønskede overﬂade i et
jævnt lag, med en tykkelse på 0,2 - 0,4 mm pr. gang

4.

OBS! Det anbefales at bruge sko-overtræk under arbejdet, for at
undgå skidt og snavs på den ubehandlede overﬂade.

5.

Når første lag Contec Coating er tørt (efter 4-8 timer), skal dette
letslibes med korn 180 for en mere jævn overﬂade. Det er vigtigt at
overﬂaden er helt tør inden slibning.
OBS! Husk at støvsuge overﬂaden hver gang du har slebet.

3.

Bland det næste lag Contec Coating efter de anviste forhold, og
påfør med det valgte værktøj - hvilket værktøj der benyttes er op til
det ønskede look, og produktets konsistens (se datablad). Inden
påføring skal overﬂaden fugtes let med rent koldt vand. Dette gøres
bedst med en vandforstøver.
Trin 3 kan gentages indtil man har den overﬂade man ønsker. Husk
at der altid skal letslibes og fugtes med vand imellem hvert lag.
OBS! Undgå at lave vandpytter - det er vigtig at overﬂaden kun
bliver fugtet let.

Når sidste lag Contec Coating er påført, anbefales det at lade det
tørre i min. 12 timer. Derefter er overﬂaden klar til en let slibning og
de efterfølgende behandlinger.

Når overﬂaden er slebet og grundigt støvsuget, skal den behandles
2 gange med CC SEALER BASE, og min. 2 gange med CC SEALER
TOP (MAT eller GLOSS). Dette påføres i tynde lag med en
korthåret mallerulle. Alternativt kan der også bruges en
2-komponent polyuretan lak eller epoxy. Det bedst egnede
efterbehandlingsprodukt skal vælges i henhold til den ønskede
eﬀekt eller det krævede slidstyrkeniveau.
OBS! Aftør den slebne og støvsuget overﬂade med en fugtig klud,
for at fjerne ﬁnstøv mm. inden påføring af sealer.

6.

Min. 12 timer efter den sidste overﬂadebehandlig er overﬂaden klar
til brug.
OBS! Vær altid forsigtig de første 4-6 dage efter sidste lag Contec
Coating, da overﬂaden først herefter er fuldt hærdet.

CONTEC COATING
I VÅDRUM (eksisterende klinker/ﬂiser)
1.

Inden du anvender Contec Coating i vådrum er det vigtigt, at du
sikrer dig, at underlaget er klargjort bedst muligt.

3.

Det er vigtigt, at du så vidt muligt har en jævn, fast og plan
overﬂade inden du benytter Contec Coating, da dette påføres i
meget tynde lag.

Når sidste lag Contec Coating er påført, anbefales det at lade det
tørre i min. 12 timer, hvorefter overﬂaden slibes let med korn
80-120.

OBS! Husk at læse hele guiden inden du går igang.

2.

På eksisterende klinker/ﬂiser er det vigtigt at sikre en god
vedhæftning inden påføring af Contec Coating. Dette gør du bedst
ved grundigt at afrense dem med grundrens (gerne af ﬂere
omgange). Løse klinker/ﬂiser og puds fjernes og udspartles.
OBS! Det er vigtigt at fjerne alt skidt, snavs, olie mm.
Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt (og en fordel), at slibe
med en diamantsliber for at fjerne eventuelle fejljusteringer,
ujævnheder mm. Derefter skal fugerne primes med CC PRIMER og
udspartles med RUSTIC (vandmængde 2,2 l - 2,4 l pr. 10 kg
tørprodukt). Når dette er tørt skal der ﬁnslibes med korn 180,
hvorefter hele ﬂaden primes med CC PRIMER. Heri lægges et CC
GLASFIBERVÆV.
Når primeren er tør (efter 30-60 min) påføres hele ﬂaden et lag
RUSTIC (vandmængde 2,2 l - 2,8 l pr. 10 kg tørprodukt). Når dette
er tørt skal hele ﬂaden letslibes med korn 80-120. Påfør derefter
endnu et lag af det ovennævnte materiale - Alternativt kan der
bruges PURE hvis der ønskes et mindre groft udtryk.
Din overﬂade er nu klar til en afsluttende omgang Contec Coating
efter eget valg.

I nybyggeri skal du altid vådrumssikre dine underlag (gulve og
vægge) efter gældene love og regler. Derefter er det vigtigt, at du
spartler underlagene med en egnet spartelmasse (feks
vådrumsspartel), for at fjerne alle ujævnheder.

4.

Når overﬂaden er slebet og grundigt støvsuget, skal den behandles
2 gange med en klar vandig epoxy (husk, at første behandling ikke
skal være farveintensiverende), og derefter 2 gange med en
2-komponent polyuretan lak.
OBS! Husk altid at følge de generelle vejledninger omkring fugning
i samlinger, hjørner, riste mm. Husk ligeledes altid at læse de
generelle vejledninger omkring påførelse af Contec Coating. Ved
tvivlsspørgsmål skal man kontakte en professionel håndværker,
og/eller Contec Group inden man går igang.

VEDLIGEHOLDELSE
AF DEN FÆRDIGE OVERFLADE
1.

2.

VEDLIGEHOLDELSE AF DIN NYE OVERFLADE
For at bevare glæden ved den nye overﬂade, er det vigtigt, at du
plejer og vedligeholder den af hensyn til levetiden og udseendet (og
dermed din investering). Til daglig er vand og en neutral sæbe nok
for at holde overﬂaden ren. Vi anbefaler dig, at du behandler
overﬂaden hver 3 måned med et CC Care plejeprodukt. Selvom
Contec Coating er et stærkt produkt, så skal du forvente at der
kommer små ridser i overﬂaden, uanset hvilken slutbehandling du
vælge
vælger, specielt omkring stole og under permanente
arbejdspladser. Montering af ﬁltdupper kan mindske risikoen.

DEN FÆRDIGE OVERFLADE
I forbindelse med udførelsen kan man, ved at variere
arbejdsmetoden, skabe mange nuancer og strukturer, der giver et
anderledes udtryk. Overﬂaden er altid håndlavet, og dermed vil der
helt naturligt være variationer i det endelige udtryk.
Du skal være indstillet på, at reparationer ikke kan udføres uden
synlige overgange. Der vil forekomme mikrorevner, hvis laget
påføres i for tykt et lag. Vi anbefaler dig at slibe forhøjninger ned,
for at mindske denne risiko.
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