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PANDOMO® EP
PANDOMO® Floor zeminlere hazırlık için
solvent içermeyen epoksi astar
• Çok amaçlı renkli epoksi astar
• PANDOMO® Floor ve Loft kaplamalarla sistem olarak kullanmak için
• Yüksek mekanik dayanım
• Solvent içermez
• Çoğu yüzeye mükemmel bağlanır
• Yüksek penetrasyon ve düşük viskozite
• Uygulaması kolay

ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Desen Sk.
No:14/A C1 Özel Parsel Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
Tel.:+90 (216) 394 0114  Faks:+90 (216) 394 0377
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

Kullanım Alanları:
Beton, kum-çimento ve anhidrit şaplar için astar.
İç mekanlarda kullanım için.

Ürün Tanımı:
PANDOMO® EP solvent içermeyen, çift bileşenli, çok amaçlı epoksi as-
tardır. 10 kg’lık set 7,725 kg reçine (A bileşeni) ve 2.275 kg sertleşti-
rici (B Bileşeni) içerir.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzey sağlam, taşıyıcı, temiz, toz vb. ayırıcı maddelerden arındırılmış 
olmalıdır. Yeterince güçlü olmayan ve kontamine olmuş yüzeyler zımpa-
ra, kumlama vb. mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. Yeni yüzeylerde 
hazırlık yapılması genellikle gerekmez.

PANDOMO® K2 altında astar olarak kullanım:
PANDOMO® K3/K1 ile ön tesviye yapıldıktan sonra hava şartlarına göre 
1-3 gün içinde son kat atılabilir.
Astar kum-çimento şaplar ve beton yüzeylerin nemi %2 altına, anhidrit 
şapların nemi %0,5 altına indiğinde kullanılabilir.

Uygulama:
Reçine ve sertleştirici bileşeni açın. Reçine (A bileşeni) spiral bir karıştı-
rıcı ile karıştırılmalıdır. Sertleştirici bileşen (B bileşeni) reçine içerisine 
karıştırılır. Bu iki bileşen daha sonra elektrikli bir karıştırıcı ile düşük hız-
da (200-300 rpm) homojen bir kıvama gelene kadar en az 3 dakika 
karıştılır. Oluşan karışım temiz bir kaba alınıp tekrar karıştırılmalıdır. Ar-
tıklar daha sonra kullanılmamalıdır. Eğer küçük miktarlarda karışım ya-
pacaksanız oranların doğru olduğundan emin olunuz.

Astarlama:
Astar kısa tüylü bir rulo ile uygulanmalıdır. PANDOMO® EP’yi yüzeye uy-
gularken paralel şekilde değil, üst üste binecekj şekilde çaprazlaması-
na uygulayınız. Sarfiyat en az 200 gr/m² olacak şekilde uygulanmalıdır. 
Taze reçine üzerine ARDEX QS veya PANDOMO® HG ile kumlama yapıl-
malıdır. 

Dikkat Edilecek Hususlar:
Ürün ve yüzey sıcaklığı en az +15°C, en fazla +30°C olmalıdır. Bağıl 
nem %80’i aşmamalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3°C 
üzerinde olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar yayılma özelliğine olumsuz 
etki eder.

Uygulama Süresi:
PANDOMO® EP karıştırıldıktan sonra +20°C sıcaklıkta yaklaşık 40 daki-
ka kullanılabilir. Kürlenme süresi düşük sıcaklıklarda daha uzun, yüksek 
sıcaklıklarda daha kısa olacaktır.

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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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 şart-
larda 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.

A Bileşeni:
Ciltte tahrişe neden olur. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olur. Ciddi göz 
tahrişine neden olur. Su yaşamı için zehirli ve uzun süre etkilidir. Çocuk-
ların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Çevreye karışmasını engelleyi-
niz. Göz koruyucu takınız. Koruyucu eldiven giyiniz.
GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika suyla durulayınız. Varsa ve çı-
kartılması kolaysa kontakt lensleri çıkartınız ve durulmaya devam edi-
niz. Buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
CİLTE TEMASI HALİNDE: Bol su ve sabunla yıkayınız. Döküntüleri topla-
yınız. 
İçeriği ambalajı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun 
olarak bertaraf ediniz. 

B Bileşeni:
Yutulursa zararlıdır. Ciltle temas ederse zararlıdır. Ciddi cilt yanıkları ve 
göz hasarına neden olur. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Soluur-
sa zararlıdır. Su yaşamı için zararlıdır ve uzun süreli etkisi olur. Çocukla-
rın ulaşamayacağı yerde saklayınız. Koruyucu eldiven giyiniz. Göz koru-
yucu takınız.
GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika suyla durulayınız. Varsa ve çı-
kartılması kolaysa kontakt lensleri çıkartınız ve durulmaya devam edi-
niz. Buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
Çevreye karışmasını engelleyiniz. Buharını/spreyini solumaktan kaçını-
nız. Dokunduktan sonra kontamine olmuş cildinizi yıkayınız.
İçeriği ambalajı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun 
olarak bertaraf ediniz. 

Dikkat:
PANDOMO® EP karıştırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Yaklaşık 40 
dakikalık kap ömrünün sonuna gelse de bunu anlamak mümkün değildir. 
Bu süre geçtikten sonra mukavemeti ve yapışma gücü azalır.
Çalışma, kuruma ve kürlenme süresince iyi bir havalandırma sağlandı-
ğından emin olunuz.
Belirtilen özellikler uygun ARDEX kumu kullanılırsa elde edilebilir. Başka 
kumların kullanılması ürünün özelliklerini olumsuz etkileyebilir.

Bertaraf:
Ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Karışım oranı: Ambalajda belirtildiği gibi

Yoğunluk: A bileşeni 1,11 kg/l
B bileşeni 0,98 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Her kat ve m² için en az 200 g
(yüzeyin emiciliğine göre
değişebilir)

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 40 dakika

Trafiğe açma süresi (+20°C): Yaklaşık 12 saat sonra

Takip eden işlemler (+20°C): Yaklaşık 12 - 16 saat sonra yapılabilir.

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun (En fazla +40°C)

GHS/CLP sınıflandırması: A Bileşeni:
GHS07 “Ünlem işareti”
GHS09 “Su yaşamı”
Uyarı kelimesi: Dikkat
B Bileşeni:
GHS07 “Ünlem işareti”
GHS05 “Aşındırıcı”
Uyarı kelimesi: Zararlı

GGVSEV/ADR sınıflandırması: A Bileşeni: UN 3082
B Bileşeni: UN 2735 

Ambalaj: 10 kg set, 7,625 kg A bileşeni, 
2,275 kg B bileşeninden  oluşur.

Raf ömrü ve depolama: Kuru mekanlarda, +5°C - +30°C ara-
sında yaklaşık 24 ay saklanabilir. 
Çökelme olması ürünün kalitesini etki-
lemez.
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