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TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO PF
ÚDRŽBOVÝ OLEJ
Pro údržbu namáhaných dílčích ploch u broušených
povrchů, ošetřených přípravkem PANDOMO SL-olejem,
na podlahách PANDOMO K1
Na bázi oleje, bez konzervačních prostředků
Nevytváří vrstvy
Prodyšný
Biologicky odbouratelný

Ardex Baustoff GmbH
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Ardex Baustoff, s.r.o.
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panDOMO PF
ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Oblast použití:

Upozornění:

Pro vnitřní prostory.

PANDOMO PF je po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný.

PANDOMO PF doplňuje údržbu dílčích ploch, ošetřených
přípravkem PANDOMO SL, které jsou mimořádně
namáhány, např. vstupní prostory, chodby, průchody, aj.

Zajistěte dobré větrání. Při zasažení očí ihned vypláchněte
čistou vodou.

Druh výrobku:

Zaschlá vrstva již není hořlavá.

Nepracovat u otevřeného plamene.

PANDOMO PF je produkt na bázi oleje. Povrchová
struktura plochy, chráněné přípravkem PANDOMO SL,
se již nezmění.

Technické údaje:

Zpracování:

Specifická hmotnost:
ca. 0,9 kg / l

Přípravek PANDOMO PF nanášejte v malých dávkách
pomocí rozprašovače nebo hadříku, z něhož se
neuvolňují vlákna, v tenké vrstvě na povrch. Přibližně po
10 minutách působení jej bílým nebo šedým vatovým
„polštářem“ vmasírujte. Poté na ploše nesmí zůstat olejový
film a olejové stříkance!

Spotřeba

25 g/m2

Balení:

nádoby o obsahu 1 l

Skladování:

12 měsíců v suchém prostředí
a v dobře uzavřených nádobách.

V případě, že se objeví matná, vyšlapaná místa nebo
skvrny, jednoduše je dodatečně naolejujte přípravkem
PANDOMO PF (např. hadříkem, ze kterého se neuvolňují
vlákna).

Pozor:
Zajistěte větrání podlahy (otevřené dveře).
Teploty nad 18°C urychlují proces schnutí. Doba schnutí
musí trval alespoň 6 hodin.
Na podlahu nevstupujte tak dlouho, dokud jsou po
nanesení oleje na povrchu viditelné stopy.
Během této doby chraňte před vodou!
Opatření pro trvalé zachování hodnoty povrchu jsou
uvedena v našem návodu na údržbu!

Čištění a likvidace:
Pracovní zařízení a nástroje po použití důkladně očistěte
čistidlem na štětce nebo náhradou terpentýnu. Pokyny
pro likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním datovém
listu.

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.

