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PANDOMO® SP-CR
Bakım ve Temizlik Yenileme Ürünü
• PANDOMO® saten cila veya PANDOMO® SP-PS çift bileşenli 

poliretan koruyucu uygulanmış Ardex dekoratif yüzeylerin 
temizlik ve bakımı için

• Yüzeydeki kir birikintilerini çözer
• Yüzeyde oluşan koruyucu tabakayı onarıcı bir özelliğe sahiptir
• Köpük oluşturmaz
• Film tabakası oluşturmaz
• Konsantre ürün, düşük sarfiyat, yüksek metraj

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

Yüzeyleri PANDOMO® SP-SL taş yağı ve PANDOMO® SP-GS saten cila  
veya PANDOMO® SP-PS çift bileşenli poliüretan koruyucu uygulanmış 
tüm PANDOMO® dekoratif yüzey kaplamalarının yenilenmesi ve bakımı 
temizliği için.

İç mekanlarda uygulanır. Makineli uygulama için uygundur.

Ürün Özellikleri
 – Yüzeydeki kir birikintilerini çözer
 – Yüzeyde oluşan koruyucu tabakayı onarıcı bir özelliğe sahiptir
 – Köpük oluşturmaz
 – Film tabakası oluşturmaz

Uygulama

a) Temizlik ve bakım: Elektrikli süpürgenin fırçalı tarafı ile yüzeydeki 
toz, kum ve kirler tamamen temizlenir. PANDOMO® SP-CR bakım ve 
temizlik ürünü su ile inceltilir. (yaklaşık 50 ml ürün ile 8 litre su karıştırı-
lır) Yüzeyleri hafif puslu havadaki yüzeyler gibi nemlendirecek  şekilde 
uygun bir ped veya bez ile silininiz. Temiz su ile durulamayınız. İki ayrı 
kova ile çalışılması tavsiye edilir. Birinci kovada su ile inceltilmi temiz 
PANDOMO SP-CR ürünü, diğer kova ise yüzeye sürülen bezin tekrar 
sürülmeden önce sıkılıp durulanması için kullanınız.

b) Küçük bozuklukların düzeltilmesi: PANDOMO® SP-CR bakım ve temiz-
lik ürünü su ile inceltilir. (yaklaşık 200ml ürün ile 8 litre su karıştırılır) ve 
zemin yüzeyini nemlendirilecek şekilde uygulanır. Böylelikle hafif çizik-
ler, matlaşan bölgeler daha az belirgin olmaya başlar. Yüzey kuruduk-
tan sonra oluşabilecek şeritler kuru bir bez ile silinir ve cilalanır. Zaman 
içerisinde bu uygulama tekrar edildikçe yüzey daha güzel bir görüntüye 
kavuşur. 

Dikkat Edilecek Hususlar

PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürününü kesinlikle diğer başka 
temizlik ürünleri ve deterjanlarla karıştırarar uygulamayınız. PANDO-
MO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü ıslak parlaklığını devam ettirdikçe 
yüzeyin tam kurumadığı anlaşılır. Bu durumda yüzeye kesinlikle basma-
yın ve tekrar silim yapmayınız.

Genel Bilgiler

Genel olarak hiçbir temizlik bakım uygulamasında yüzeyin yoğun bir 
şekilde ıslatmayın, sadece nemlendirecek şekilde siliniz. Zemin yüzeyi 
ilk başlarda ne kadar sıklıkta silinir ve temizlenirse, zeminin bakımı gün 
geçtikçe kolaylaşır ve görüntüsü uzun zaman boyunca kalıcı olur.

Zeminde taş yağı uygulanmışsa, ortam ve hava şartlarına göre (en az 
2-3 gün sonra) tam kuruma olduktan sonra temizlik işlemi yapılmalıdır.

Güvenlik ve Bertaraf Bilgileri

Çocukların eline geçmemelidir. Ambalaj ve içerik yerel/ulusal/uluslara-
rası yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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PANDOMO® SP-CR
Bakım ve Yenileme Temizlik Ürünü

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.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Yoğunluk: Yaklaşık 1,0 g/cm³

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 10 – 20 ml/m² 

pH değeri: Yaklaşık 8,5

Su içinzde çözünürlük: Tamamen

Görünüm: Hafif sarımsı şeffaf sıvı  

GHS/CLP sınıflandırması: Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması: Yok 

Ambalaj: Net 5 l plastik bidon

Raf ömrü ve depolama: Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve 
dona karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 
24 ay saklanabilir. Açılmış/kırılmış amba-
lajlar kullanılmamalıdır.
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