
II/04

1

Při stěrkování zabraňuje tvorbě vzduchových bublin
z podkladu

Bez rozpouštědel

panDOMO PR
PŘEDNÁTĚR A PROPOJOVACÍ MŮSTEK
PRO PANDOMO K1

Ardex Baustoff GmbH
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Internet: www.ardex.at
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TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY



panDOMO PR
PŘEDNÁTĚR A PROPOJOVACÍ MŮSTEK PRO PANDOMO K1

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.

Oblast použití:

Pouze pro vnitřní prostrory.

Penetrace a propojovací můstek na betonových
podlahách a cementových mazaninách pro nivelační
hmotu PANDOMO K1.

Penetrace a propojovací můstek na stávající vrstvě
PANDOMO K1 (bez povrchové úpravy), má-li se nanést
další nátěr PANDOMO K1.

Druh výrobku:

Bílá uměloprykyřičná disperze, neobsahující roz-
pouštědla, která po zaschnutí výrazně zamezuje odebírání
vody z nivelační hmoty .

Podklad:

Betonový podklad nebo cementová mazanina (min. třída
pevnosti B20), který musí být suchý a bezprašný.
K odstranění nečistot, separačních materiálů, rozvolně-
ných povrchových vrstev a nahromaděných pojiv je
podklad třeba podklad otryskat kuličkami nebo pískem.

Zpracování:

Používejte čisté nádoby.

Zpracování přípravku PANDOMO PR probíhá ve dvou
pracovních krocích.

Podklad se přípravkem PANDOMO PR nejprve na-
penetruje v poměru 1:3 s vodou.

Po zaschnutí prvního přednátěru, v závislosti na savosti
podkladu a na podmínkách na stavbě, asi po 1 – 2 hod.,
se nanese druhý přednátěr s přípravkem PANDOMO PR,
zředěným 1:1 s vodou.

Přednátěry nanášejte rovnoměrně a před zahájením
dalších prací nechte zaschnout do čirého, tenkého filmu.

PANDOMO PR zpracovávejte při teplotách nad +5 °C.

V případě pochybností vytvořte zkušební plochu.

Upozornění:

GISCODE D1 = bez rozpouštědel.

Technické údaje:

Spotřeba materiálu:

Pro první vrstvu, záměsný poměr
1:3, je zapotřebí asi 50 g
koncentrovaného přípravku
PANDOMO PR a 150 g vody
na m2.

Pro nanesení druhé vrstvy, 1:1,
je zapotřebí asi 150 g
koncentrovaného přípravku
PANDOMO PR a 150 g vody
na m2.

Balení: plastové nádoby s 5 kg netto

Skladování: produkt je v mrazuprostých
prostorách skladovatelný asi
12 měsíců, a to v originálních,
uzavřených nádobách.




