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PANDOMO® SP-BC
Yoğun Temizlik Ürünü
• PANDOMO® SP-GS saten cila veya PANDOMO® SP-PS iki bi-

leşenli su bazlı polüretan koruyucu uygulanmış PANDOMO® 
zemin yüzeylerinin genel ve ağır temizliği için 

• Solvent içerikli güçlü yüzey temizleyici
• Yüzeyde birikmiş sert ve inatçı kirleri uzaklaştırır
• Su ile inceltilebilir
• Köpük oluşturmaz

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:
Hafif alkali olan genel temizleyici PANDOMO® SP-BC ile iç mekanlarda 
uygulanmış PANDOMO® SP-GS cilanın yüzeyden kolayca uzaklaştırıl-
ması için ve su bazlı iki bileşenli poliüretan olan PANDOMO® SP-PS 
koruyucu uygunlanmış yüzeylerdeki yoğun ve inatçı kirlerin genel temiz-
liği için.

Ürün Özellikleri
 – Su ile rahatça durulanabilir
 – Köpük oluşturmaz
 – Makineli uygulamaya uygun

Uygulama:

PANDOMO® SP-GS saten cilanın yüzeyden uzaklaştırılması:
PANDOMO® SP-BC temizlik ürününü 1:5 oranında su ile inceltiniz ve bir 
mop ile yüzeye uygulayınız. 10 dakika sonra yüzeyin bazı bölümlerinde 
cilanın yüzeyden kalkıp kalkmadığını kontrol ediniz. Yüzeyi kesinlikle ku-
rumaya bırakmayın ve eğer kuruyorsa PANDOMO® SP-BC temizlik ürü-
nün tekrar yüzeye uygulayınız. Cilanın kalkmaya başlamasından sonra 
yüzeyi su ile birlikte uygun fırça veya beyaz pedli uygun döner tek kafa-
lı silim makinesi ile siliniz. Sonrasında suyu vakumlu makine ile çekiniz. 
Yüzeyde herhangi bir kalıntı kalmayacak şekilde temiz duru su ile duru-
layınız. Yüzey tamamen kuruduktan sonra üç kafalı silim makinesi (Trio, 
Laegler) kullanarak 120’lik zımpara ile tekrar siliniz. Yüzey hazır hale 
geldikten sonra tekrar PANDOMO® SP-SLTaşyağı ve PANDOMO® SP-
GS cila uygulayınız. (Bkz. ürün teknik bilgi föyleri)

PANDOMO® SP-PS koruyucu uygulanmış yüzeylerin genel temizliği:
PANDOMO® SP-BC genel temizleyicisini 1:10’a kadar su ile inceltiniz ve 
bir temizlik mopu veya benzer bir ped ile yüzeye uygulayınız. 2 dakika 
etki etmesini bekleyiniz. Kurumasına izin vermeyiniz ve gerekirse tekrar 
yüzeye PANDOMO® SP-BC genel temizlik ürününü sürünüz. Sonra yüze-
yi su ile birlikte uygun fırça veya beyaz pedli uygun döner tek kafalı silim 
makinesi ile siliniz. Sonrasında suyu vakumlu makine ile çekiniz. Yüzey-
de herhangi bir kalıntı kalmayacak şekilde temiz duru su ile durulayınız.

Önemli Bilgiler:
PANDOMO® SP-BC genel temizlik ürününü genel olarak günlük temizlik 
için uygun değildir. Temizlik ürününün yüzeyde kurumasına ve uzun 
süre yüzeyde kalmasına izin vermeyiniz. Büyük alanlarda bölümler ha-
linde çalışınız. Yüksek baskı yapabilecek ağır silim makineleri ile çalış-
mayınız. Mermer, parlak cilalı yüzeyler, ahşap ve duvar kağıdı vb. ben-
zeri hassas etkilenebilecek yüzeylerde kullanmayınız ve bu tip yüzeyleri 
üründen koruyunuz!

Uygun Çalışma Alet ve Ekipmanları
 – Lux Uniprof (beyaz fırça) 
 – Dr. Schutz CC- Sert zemin temizleme makinesi HR 1000 
 – Kärcher Vakumlu temizleyici  BR 400

Günlük Bakım ve Temizlik:
Genel günlük temizlik için PANDOMO® SP-CR bakım ve temizlik ürünü 
kullanılmalıdır.

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.

Genel Bilgiler
Zemin kaplamasının baştan itibaren sıkça günlük temizliği ve bakımı ya-
pıldığında, yüzey görüntüsü ve ömrü çok daha uzayacak ve kalıcı ola-
caktır.
Güvenlik ve bertaraf bilgileri: Çocukların eline geçmemelidir. Ambalaj ve 
içerik yerel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Yoğunluk: yaklaşık 1,0 g/cm³

Malzeme ihtiyacı: PANDOMO® SP-GS uzaklaşıtırılması için:  
Yaklaşık 50 ml/m²
Genel temizlik için   
Yaklaşık 25 ml/m²

pH değeri: Yaklaşık 9

Alev alma sıcaklığı: > 65°C

Görünüm: Renksiz, şeffaf sıvı

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygulama öncesi mutlaka kapatılmalı

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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