
CONTECO er et nytt materiale, som vil ha stor 
innflytelse på fremtidens gulvlegging, både for 
alminnelige forbrukere, det offentlige og det private 
næringsliv. Her er fem grunner til å velge den fleksible 
løsningen med CONTECO betong:

•  CONTECO har en slitestyrke som gjør det opptil 200
ganger sterkere enn et tradisjonelt høykvalitets
epoxygulv. Kombinert med en uovertruffen
overflatebehandling kan det også tåle de fleste
kjemikalier og andre normalt uønskede elementer.

•  CONTECO er et materiale som kan benyttes i hele
din bolig, inklusive våtrom.

•  CONTECO er et lettvekts betongsystem, som
sikrer at du ikke trenger å ta hensyn til
bygningskonstruksjonen i din bolig, som f.eks.
ved et støpt betonggulv.

•  Den fleksible betongen påføres lett og raskt,
uten at man går på kompromiss med betongens
klassiske  styrke.

•  Med CONTECO blir det mulig å gjenbruke gamle
gulv og gi dem helt nytt liv. Det er både godt for
miljøet, økonomisk gunstig og resulterer i et av
markedets sterkeste løsninger til gulv og vegg.

BANEBRYTENDE 

FLEKSIBILITET 

OG STYRKE

NYE MULIGHETER FOR NYBYGG OG RENOVERING MED 
BETONG – EN STERK OG BÆREDYKTIG LØSNING



VI PRESENTERER VÅR NYE FARGESERIE
Vi har utarbeidet en ny CONTECO betong fargeserie. De 13 fargene er nøye utvalgt med henblikk på tidens 
trender. Men samtidig med fokus på stilsikre nyanser, som man ikke blir lei av å se på selv etter mange 
år. Fargene er utvunnet av 100% naturprodukter.

CONTECO betong er en økonomisk 
attraktiv løsning, da etableringstiden, samt 
materialomkostninger, er vesentligt 
redusert, sammenlignet med tradisjonelle 
løsninger for baderomsrenovering. 
Dermed kan man oppnå en besparelse 
på opptil  +50% ved anvendelse av 
CONTECO.

NYHET! CONTECO BETONG ER NÅ 
GODKJENT PÅ VÅTROM

Vi er stolte over nå å kunne tilby CONTECO betong til oppbyg-
ging av godkjente våtrom. Som de første på markedet kan 
CONTECO betong tilby en godkjent tykkelse på bare       
<1,5 mm betong i samtlige våtsoner på vegg og gulv.

Systemet består av CONTECO betong og ARDEX sin 
systemløsning, ARDEX TRICOM. Dette samarbeidet åpner 
muligheten for å lage et nytt komplett og godkjent baderom på 
kun få dager. Uttrykket i betongen kan personliggjøres etter 
dine individuelle ønsker og avhenger av hvilket verktøy 
betongen påføres med. Et glattebrett i stål vil gi et flammet 
uttrykk (se bilde).  Ønskes et mer ensartet uttrykk, kan 
CONTECO betong påføres med et glattebrett i plast, eller med 
en gummisparkel. 
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