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TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO SL
UZAVÍRACÍ OLEJ
K ochraně barvených a broušených povrchů PANDOMO K1
Na olejovo-voskové bázi, bez konzervačních prostředků
Hedvábný lesk
Otěruvzdorný
Vodoodpudivý
Bazbarvý
Vydatný
Prodyšný

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
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E-mail: office@ardex.at
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Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčkova 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

panDOMO SL
UZAVÍRACÍ OLEJ

Oblast použití:

Všeobecné pokyny:

Pro vnitřní prostory.

Podlaha by v podstatě při žádném čištění neměla být
zaplavena. Vždy čistěte a udržujte pomocí rozstřikované
mlhy! Čím více je podlaha během prvních dní šetřena,
tím větší je její životnost!
Její plné zatížení je možné teprve po vytvrdnutí oleje cca
po 2 - 3 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách).
Upozornění pro údržbu:
PANDOMO PF, viz technický list.

K ochraně barvených a broušených povrchů vytvořených
produktem PANDOMO K1. Pro soukromý, bytový sektor
a plochy se zvýšeným namáháním co se týče nárazů a
úderů, jako jsou např. kavárny, kanceláře, vstupní haly,
prodejní a výstavní prostory atd.

Druh výrobku:
PANDOMO SL je produkt na olejovo-voskové bázi.
Ošetření zbroušených povrchů PANDOMO K1 přípravkem PANDOMO SL vytvoří vysoce otěruvzdorné,
vodoodpudivé plochy.
Barevné změny nejsou pozorovatelné.

Zpracování:
Po aplikování produktu PANDOMO K1 KRAETIVNÍ
NIVELAČNÍ HMOTA je třeba jej po dostatečném
proschnutí vyleštit bruskou na parkety (např. „TRIO“, fa.
LÄGLER nebo obdobná).
Pro okrajové části je možno použít jednotalířovou brusku
(např. fy. FESTO, typ „ROTEX“ nebo srovnatelnou jinou
brusku).
Pro zpracování rohů je vhodná „delta bruska“.
Celá plocha podkladu PANDOMO K1 se postupně leští
velikostí zrna 80, 120 a 150 –180. Po posledním
pracovním kroku se povrch vyleští měkčím „padem“
(360), poté se provede první nátěr přípravku PANDOMO
SL .
Přípravek PANDOMO SL je již připraven k použití. Před
upotřebením dobře protřepat.
PANDOMO SL se nanáší v tenké vrstvě pomocí plyšové
stěrky tak dlouho, až povrch nenasává žádný olej.
Nejdříve po 60 minutách by se měl nanesený přípravek
PANDOMO SL beze zbytku „vmasírovat“ bílým padem.
Na celé ploše se nesmějí vyskytovat lesklá místa a olejové
stříkance, kapky. Plocha musí být na pohled suchá!
Okraje, rohy, plochy pod topnými tělesy atd., které nelze
zpracovat bruskou, zpracujte např. béžovým padem.
Asi po 12 hod. se nanáší 2. nátěr dle výše uvedeného
popisu.
Pozor:
Zbytky oleje na povrchu zaschnou a vytvoří matná-lesklá
místa, která lze jen obtížně odstranit.
Použití strojů Thermopad s horkovzdušným ventilátorem
má kromě rychlejšího dokončení za následek lepší
pronikání do povrchu.
Po dokončení těchto prací a před prvním uvedením do
provozu musí být naolejovaný povrch nejdříve po 12
hodinách poprvé ošetřen přípravkem PANDOMO WP
(500 ml/10 l vody).
Pro běžnou údržbu a čištění se rovněž používá přípravek
PANDOMO WP (500 ml/10 l vody).

Pozor:
Během fáze schnutí a vytvrzení musí být zajištěna dobrá
výměna vzduchu (suchý vzduch), je třeba zamezit přístupu
prachu a jiných nečistot, které se na podlaze mohou
shromažďovat.
U ploch s podlahovým topením nesmí při nanášení oleje
teplota podlahy překročit 25°C! Nezpracovávat při
teplotách pod 15°C.

Odolnost:
PANDOMO SL je odolný proti vínu, pivu, limonádám,
kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku, vodě.
Obecně platí, že chemikálie by měly být co možná
nejrychleji odstraněny.
Produkt je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny.

Stálobarevnost:
PANDOMO SL vykazuje pod vlivem UV-záření jen
nepatrnou tendenci ke žloutnutí.

Čištění a likvidace:
Pracovní nářadí je po použití třeba důkladně vyčistit
čistidlem na štětce nebo náhradou terpentýnu. Pokyny
pro likvidaci jsou obsaženy v datovém bezpečnostním listu
ES.

Upozornění:
PANDOMO SL je po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný.
Zajistěte dobré větrání.
V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou
vodou.
Nepracovat v blízkosti otevřeného ohně.
Zaschlá vrstva již není hořlavá.

Technické údaje:
Specif. hmotnost: cca 0,9 kg/l
Spotřeba:

cca 50 g/m2
při 2 nátěrech

Balení:

nádoby o objemu 3 l

Skladování:

12 měsíců v suchém prostředí
v dobře uzavřených nádobách.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však
být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme
vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

