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BESKRIVELSE 
PURE er et færdigblandet tørt pulverprodukt, der kun skal tilsættes rent koldt vand, efterfulgt af en effektiv blanding. 
Efter blanding kan PURE bruges alene, eller i kombination med RUSTIC i en 2-3 lags gulv- eller vægopbygning, eller til 
udførelse af betonoverflader på bordplader, møbler mm. PURE kan anvendes på de fleste vandrette og lodrette flader. 
PURE er ideel hvis der ønskes en fin og blød overflade.  

 
BRUGSEKSEMPLER  

- Bordplader  

- På vandrette overflader  

- På lodrette overfalder  

- Skabe en minimalistisk og tidløs stil  

- Gulve med minimal tykkelse  

- Give gamle gulve nyt liv  
 
BLANDING 

PURE tilsættes 2,2 – 3,8 l rent koldt vand pr. 10 kg tørprodukt afhængigt af den ønskede konsistens. Til opblanding af 
PURE anvendes en ren spand i passende størrelse og en boremaskine med et velegnet piskeris. Det anbefales at 2/3 af 
vandet hældes i spanden inden der kommer pulver i. Derefter hældes PURE (og det resterende vand) langsomt i under 
omrøring, indtil man opnår den ønskede konsistens, i en jævn og klumpfri masse. Lad herefter blandingen hvile i 2-3 
minutter inden det færdige produkt tages i brug. Ved tilsætning af tilkøbt farve, skal dette blandes grundigt i vandet inden 
det tilsættes det tørre pulver. 

 

Typiske vandmængder pr. 10 kg tørprodukt: 
Væg – 2,2-2,4 l (egnet til spartling på vandrette og lodrette flader) 
Gulv – 2,8-3,2 l (egnet til spartling på vandrette falder) 
Let flydende – 3,5-3,8 l (egnet til brug af pensel, malerrulle eller svamp) 

 

SUNDHED OG SIKKERHED  
PURE er ikke-giftig og sikker at bruge. Når pulveret kommer i kontakt med vand eller fugt, bliver det stærkt alkalisk. Det 
anbefales at der bæres støvmaske, beskyttelsestøj og -handsker under blanding og påføring.  

ANVENDELSE 
Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt og andre løse partikler der kan forringe vedhæftningen. Inden 
første lag PURE skal der først primes med CC Primer. Derefter skal der finsprayes med rent vand imellem hvert lag, for 
optimal vedhæftning - i begge tilfælde skal der undgås at laves ‘pytter’. Det kan i nogle tilfælde på overflader som plast, 
glas, stål, keramik mm. være nødvendigt, at epoxyprime med afstrøget sand i stedet. PURE kan påføres med malerrulle, 
pensel, stålspartel, gummispartel, glittebræt eller med svamp. Det skal fordeles på hele den ønskede overflade i et jævnt 
lag, med en tykkelse på 0,2 - 0,4 mm pr. gang. Antal lag af PURE afhænger af den ønskede effekt. For at opnå et glat, 
jævnt look, skal der slibes imellem hvert lag. Produktet skal være helt tørt inden slibning. Vi anbefaler at bruge korn 40 til 
240 sandpapir, afhængigt af det ønskede finish. Anvend IKKE PURE hvis temperaturen er under +5°C eller højere end 
+30°C. Produktet må ligeledes ikke anvendes udendørs, hvis der forventes nedbør indenfor 48 timer. 
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EFTERBEHANDLING 
8-24 timer efter det sidste lag PURE er påført (det skal være helt tørt), skal du anvende et efterbehandlingsprodukt fra 
CC Sealer-serien for at beskytte overfladen. Der kan 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.  

 

FARVER  

PURE leveres i 2 standardfarver – Hvid og grå. PURE kan indfarves med en lang række af Contec Coatings tilkøbsfarver. 
Tilgængelige farver findes på www.conteccoating.dk.  

 

RENGØRING  

Værktøj og udstyr skal rengøres med vand inden produktet afbinder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. 

 

ÅBNINGSTID 

1-2 timer afhængigt af temperatur. Produktet kan i mange tilfælde ”holdes i gang” 3-4 timer ved jævnligt at røre i den 
færdige masse. Nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt 
produktets hærde- og tørreegenskaber. I modsætning kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, 
ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.  

 

HOLDBARHED OG LAGRING  

Min. 12 måneder i tørre, frostfrie omgivelser og i uåbnet original emballage. Må ikke lagres udendørs.  

 

FORBRUG  

Typisk 0,2 – 0,4 kg/m²/pr lag. Forbruget vil variere alt afhængig af underlag, vandmængde, påførelsesmetode og 
omgivelser.  

 

LEVERING  

PURE kan leveres i 2,5 kg, 5 kg eller 10 kg spande. Ved større mængder kan der leveres i 20 kg sække eller Big Bags.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS! Alle tekniske anbefalinger og detaljer, som er angivet i denne produktbeskrivelse, er baseret på vores nuværende kendskab og erfaring med 
produkterne. Alle informationer skal derfor betragtes som vejledende. Enhver, som har til hensigt at anvende produktet, skal sikre sig at produktet er 
egnet til den påtænkte anvendelse. Da vi imidlertid ikke har kontrol over, hvorledes produkterne blandes, udlægges samt under hvilke betingelser de 
hærder, kan vi på ingen måde gøres ansvarlige for tab eller skade under anvendelsen af produkterne. Vi bærer kun ansvaret for produkternes kvalitet 
ved leveringen fra vores lager.  

 

Den seneste version af produktets tekniske datablad, kan findes på www.conteccoating.dk 
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