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panDOMO BC
®

Temel Temizlik Malzemesi
Solvent içermeyen konsantre temizlik malzemesi
Pandomo Akrilik Dispersiyon ile uygulanmış zeminlerin ilk temizliği ve bakımı için
kullanılır.
Kökleşmiş kirleri yok eder
Su ile seyreltilebilir
Köpük tutucudur

DIN EN ISO 9001 gereklerini
yerine getiren kalite sistemi
sertifikalı üretici.

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
Yenişehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.
Özkanca İş Merkezi 4/9 34758 Ataşehir/İST
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info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

panDOMO BC
®

Temel Temizlik Malzemesi
Kullanım Alanı:
İç mekanlarda
PANDOMO BC, PANDOMO DMC akrilik dispersiyon ile
desteklenmiş PANDOMO floor zeminlerdeki kökleşmiş kirleri
yok etmek için temel temizleyicidir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre
Teknik Bilgiler:
Spesifik Ağırlık:

Yaklaşık 1.0 kg/lt.

PH Değeri:

9.5

Yoğun temizlik güçlü, köpüğü azaltılmış temel temizlik
maddesidir. Su ile seyreltilmiş çözeltisi;

Malzeme İhtiyacı:

100 m2 için 3-4 lt.
(1:4 oranında seyreltilmiş)

– Polimer tabakalarını
– İnce parlak tabakaları ve temizleme ürünü
artıklarını
– Gres ve yağı

Yangına karşı
alınacak önlemler:

Gerektirmez

Tehlikeli madde
sınıflandırması:

Yok

vb. kir ve istenmeyen lekeleri yok eder. Solvent içermez. Yalnızca
PANDOMO WP temizleme sıvısı ile birlikte kullanılmalıdır.

Ambalaj:

3 lt. bidon

Saklama Koşulları:

Orjinal ambalajında kuru ortamda yaklaşık
12 ay saklanabilir.

Ürün Özellikleri:

Uygulama:
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. PANDOMO BC temel temizlik
maddesini suyla 1:4 oranında seyreltiniz. Karışımı yüzeye
uygulayınız ve etki etmesi için 10 dakika bekleyiniz.
Zemini aşırı ıslatmayınız, yüzey ince bir tabaka halinde nemlenecek
şekilde uygulayınız. Zemini yumuşak bir fırça ya da yüzey bezi ile
temizleyiniz. Zemin kullanılmadan önce tamamen kuruduğundan
emin olunuz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
PANDOMO BC temel temizlik maddesi sürekli temizlik için uygun
değildir. Ürün geniş alanlarda kullanılırken temizlik yapılmadan
yüzeyde kurumaması için bölüm bölüm çalışın. PANDOMO Floor
zemininizi çok uzun süre PANDOMO BC’ye maruz bırakmayın.
Yüksek basınca (örneğin tek diskli bir temizlik makinası ile)
maruz bırakmayın. Uygulamayı yaparken koruyucu eldiven giyin.
Ahşap gibi hassas ve boyalı yüzeylerle temasını bant kullanarak
engelleyin. Uygulama esnasında yeterli havalandırma
yapıldığından emin olun. Tam ve nihai sonuç ortam şartlarına
bağlı olarak 5 –7 gün sonra elde edilir.

Günlük Temizlik:
Günlük ve düzenli temizlik için PANDOMO WP temizleyici kullanın.

Uyarılar:
Gözle teması halinde hemen durulayınız. Deriyle teması halinde su
ve sabunla yıkayınız. Yutulması halinde ağzınızı suyla çalkalayıp
bol miktarda su içiniz. İstifra etmemeye çalışarak doktorunuza
başvurunuz.
Yangın ve patlama tehlikesine karşı özel bir önlem gerektirmez
Tehlikeli madde olarak işaretlenme gerektirmez. 35 °C üstü
sıcaklıklara maruz kalmasına engel olunmalıdır.

Ürünlerimizin mükemmel kaliteyi garanti ettiğini varsayıyoruz. Kullanım uyarılarımız tecrübe ve deneyimlerimize dayanmaktadır, fakat garanti olarak değil genel bir tavsiye olarak kabul edilmelidir. Yöntem ve
sonuçlar ortam şartlarına ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterebilir.

