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panDOMO DMC
®

Akrilik koruma dispersiyonu

Koruyucu tabaka görevi gören, metal esaslı, mat saten akrilik dispersiyon.
Cilalanmış PANDOMO Floor zeminler için ilk uygulama sonrası ve bakım amaçlı
koruyucu dispersiyon.
Kayma engelleyici
Kir tutmayan
Uzun süreli etki
Yoğun kullanıma uygun

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

Akrilik koruma dispersiyonu
Kullanım Alanı:

İç mekanlarda
PANDOMO DMC Akrilik koruma dispersiyonu PANDOMO SL
taş yağı ile cilalanmış PANDOMO Floor zeminleri koruyucu bir
katmanla kaplamak için kullanılır.

Ürün Özellikleri:
– kayma engelleyici
– kısa süreli sıvı etkisine karşı koruyucu
– uzun süre etkili
– mat saten
PANDOMO DMC Akrilik dispersiyon kiri uzaklaştırıcı etki gösterir
ve yüzeye mat saten bir görüntü verir.

Uyarılar:
Gözle teması halinde hemen durulayınız. Deriyle teması halinde su
ve sabunla yıkayınız. Yutulması halinde ağzınızı suyla çalkalayarak,
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.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre
Teknik Bilgiler:
Spesifik Ağırlık:
PH Değeri:
Malzeme İhtiyacı:

Yaklaşık 1.0 kg/lt.

İlk uygulama
İlk uygulama inceltilmemiş olarak 2 tabaka halinde kuzu derisi bir
bezle uygulanmalıdır. Bu uygulama zemin Pandomo SL taş yağı ile
cilalandıktan 12 saat sonra yapılabilir. Uygulama sırasında
yeterli havalandırma olduğundan emin olunması gereklidir.

Yangına karşı
alınacak önlemler:

Gerektirmez

Tehlikeli madde
sınıflandırması:

Yok

Ambalaj

3 lt. bidon

Genel olarak zemini ürünle aşırı ıslatmamanız ve buğulu bir
görüntü oluşturacak ince bir katman halinde sürmeniz gereklidir.

Saklama Koşulları:

Orjinal ambalajında kuru ortamda yaklaşık
12 ay saklanabilir.

Temizlil şirketleri için
ürün kodu:

GG10

Uygulama:
Kullanmadan önce sallayınız ve kuru zemine tazeyken uygulayınız.

Yüzey Hazırlığı:

PANDOMO SL uygulama talimatını inceleyiniz.

8.5
Her katman için yaklaşık 25 g/m2, zorunlu çift
katman düşünüldüğünde 50g/m2

İlk ve ikinci katman uygulama arasında ortam sıcaklığına bağlı
olarak en az 60 dakika (+20 °C and 60 % RH) bekleyiniz.

Önemli Not:
PANDOMO DMC’yi diğer temizlik ve bakım ürünleriyle birlikte kullanmayınız ya da karıştırmayınız, günlük temizlik için
kullanmayınız. PANDOMO DMC uygulanan zemin kurumadan
üzerinde yürümeyiniz veya silmeyiniz. Kullandığınız araçları
uygulamadan hemen sonra suyla temizleyiniz.
Koyu renkli PANDOMO Floor zeminlerde ilk katmanda mat gölge
ve lekelerle karşılaşabilirsiniz. 2. katman uygulandıktan sonra bu
lekeler ortadan kalkacaktır. Tam koruma ortam şartlarına göre
5–7 gün sonra elde edilir.

Günlük temizlik:
Günlük temizlik için PANDOMO WP kullanılmalıdır.
Önce zemini süpürge ya da elektrikli süpürgeyle kullanarak
zımpara etkisi yapacak kir, toz ve kumdan arındırın. Kullanıma
bağlı olarak 50ml PANDOMO WP Bakım sıvısını 10l temiz suya
ekleyin ve zemini silin.

Gelişmiş temizlik:
İlk temizlik ve kökleşmiş kirler için Pandomo BC temizleyici
kullanınız. Ayrıntılar için PANDOMO BC teknik föyünü inceleyiniz.

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.

