Teknik Bilgi Föyü
PANDOMO®

PANDOMO SP-GS
®

Parlak Saten Cila

• Film tabakası oluşturur - Akrilik su bazlı - Mum kapatıcı
• Saten parlak
• Kaydırmaz
• Kir tutmaz
• Dayanıklı
• Son kat olarak trafiğe açılabilir

Kullanım Alanları:
İç mekanlar için
PANDOMO® SP-GS parlak saten cila, PANDOMO® SP-SL taş yağı veya
PANDOMO® SP-PS su bazlı poliüretan kapatıcı uygulanmış PANDOMO®
zemin sistemleri için son kat koruyucu tabakadır. PANDOMO® SP-SL
taş yağı uygulanmış yüzeylerin PANDOMO® SP-F gözenek doldurucu ile
astarlanması gerekir.
Özellikleri:
– Kaydırmaz
– Sıvılara karşı kısa süreli koruma sağlar
– Trafiğe açıkabilir
– Parlak saten son katlar için
PANDOMO® SP-GS parlak saten bir son kat yüzey oluşturur. Yüzeyin
rengi daha canlı hale gelir.
Uygulama:
PANDOMO® SP-GS parlak saten cila sadece kuru (+20°C’de en az 4
saat) PANDOMO® SP-F gözenek doldurucu veya kuru (+20°C’de en az
12 saat) PANDOMO® SP-PS kapatıcı üzerine uygulanabilir. PANDOMO®
SP-GS parlak saten cila sulandırılmadan, kuzu derisi bir mop ile yüzeyin
her yerine eşit miktarda uygulanmalıdır. Kurumuş ürünün üzerine tekrar
uygulamayın. Birikintiler oluşmasından kaçının.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler:
PANDOMO® SP-GS’yi başka bakım ve temizleme sıvıları ile karıştırmayın. Düzenli temizlik için de kullanılabilir. Yüzeyi kuruyana kadar silmeyin
veya trafiğe açmayın. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Kürlenmesini taş yağı veya PU kapatıcı tamamen kuruduktan
sonra (yaklaşık 5 - 7 gün sonra) tamamlar.
Düzenli Temizlik:
Düzenli temizlik için PANDOMO® SP-CR önerilir. Yüzey elektrik süpürgesi ile iyice temizlendikten sonra 50 ml PANDOMO® SP-CR 8 litre suyun
içinde inceltilerek kullanılır. Yüzey silindikten sorna kurumaya bırakılır,
tekrar suyla durulama yapılmaz.
Temel Temizlik:
Normal temizlik ile yok olmayan kalıcı lekelerin PANDOMO® SP-BC temel temizlik ürünü ile temizlenmesi önerilir.
Genel
İlk günlerde ağır trafiğe maruz bırakılmazsa daha uzun ömürlü bir yüzey
elde edilecektir. PANDOMO® SP-BC uygulandıktan sonra kuruma süresine dikkat ediniz. PANDOMO® SP-SL taş yağı ve PANDOMO® SP-GS
parlak saten cila uygulamadan önce yüzey tamamen kurumuş olmalıdır.
Sağlık, güvenlik ve atık bertarafı
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Ambalaj ve içeriği yerel/bölgesel/ulusal ve uluslararası yönetmeliklere
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler
Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 40 – 50ml/m²

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,0 g/cm3

pH değeri:

Yaklaşık 8.5

Görünüm:

Bulutlu beyaz sıvı

Suda çözünebilirlik:

Tamamen

Uygulama sıcaklığı:

Yüzey sıcaklığı +15 ile +25°C arası
olmalıdır. Yerden ısıtma varsa ayarı
düşürülmeli veya kapatılmalıdır.

Kuruma süresi:

Yaklaşık 30 dakika sonra dokunulabilecek kadar kurur. Yaklaşık 2 saat
sonra hafif trafiğe açılabilir. 3 - 5 gün
sonra trafiğe tamamen açılabilir. Bu
süre içinde sadece kuru olarak veya
suyla temizleyiniz. Düşük sıcaklıklar
ve yüksek bağıl nemde kuruma süreleri uzayabilir.

GHS/CLP sınıflandırması:

Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok

GISCODE:

GE 10

Ambalaj:

5 lt bidon

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, kuru,
serin fakat dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Bu dokümanda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’in yazılı önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri
Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu doküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur.
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