Parmak iziniz kadar benzersiz kaplanmış zeminler
PANDOMO® Loft her mekana yüksek kalitede ve benzersiz
bir görünüm katar. İsteğinize göre renklendirilen PANDOMO®K2
Loft tesviye bileşeni zemine mala yardımı ile uygulanarak
özel ve eşsiz bir desen oluşturulur.
Daha çekici ve doğal bir görünüm için ilk kat henüz nemliyken ikinci
bir kat daha uygulanabilir. PANDOMO® Loft alışılmadık iç mekan
düzenlemeleri için çok geniş seçenekler sunar. Parke ve
seramiğe; farklı, özgün, kişiye özel ve zaman gerektirmeyen çok
daha modern bir alternatiftir.

PANDOMO® Loft ’un geniş renk yelpazesinden
örnek renkler :
Zemin tasarımında sınırsız özgürlük
Uygulayıcılar ve iç mekan tasarımcıları için yaratıcı fırsatlar
PANDOMO® Loft iç mekan zemin tasarımında yeni ve hayal
gibi seçenekler sunuyor ve yaşam alanlarından iş alanlarına
kadar her tür mekana benzersiz size özel imzanızı atacağınız çok
geniş fırsatlar sağlıyor.

PANDOMO® Loft floor ürün özellikleri
• Yüksek yüzey sertliği ve doğal güç.
• Son derece dayanıklı sağlam doku.
• Çok ince (yaklaşık 2mm gibi) bir katmanda büyük alanda
uygulama olanağı.
• Özellikle sınırlı yüksekliği olan kamusal veya ticari alanların
yenilenmesine yönelik.
• Kapıların veya benzer elemanların kısaltılmasını
gerektirmez.
• Arzu edilen her renk tonuna uygun renklendirme.
• Parke, karo ve seramiğe çok daha modern ve dayanıklı bir
alternatiftir.
• Mekanlara özgünlük ve asalet katar.
• Kapalı mekanlarda hızlı ve güvenli şekilde uygulanabilir.
• Uygulama süresi: Yaklaşık 20 dakika.
• Üzerinde yürüme süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 2 saat
sonra.
• Basınç dayanımı: 32 N/mm2
• Eğilme dayanımı: 10 N/mm2
• Noktasal yük dayanımı: yaklaşık. 70 N/mm²

Kişiliği yansıtan
zeminler
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Zeminler için geniş tasarım imkanı sunar.
İnce zemin kaplaması, beyaz
Test

Test Standardı

Geçen Süre

Sonuç

Uygulama kalınlığı

—

—

Yakl. 2 - 4 mm.

Üstünde Yürüme
(+ 20°C):

—

—

Yakl. 2
saat sonra

Basınç
Dayanımı

EN 196,
part 1

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl 16 N/mm²
Ykl. 23 N/mm²
Ykl. 32 N/mm²

Eğilme
Dayanımı

EN 196,
part 1

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl 4 N/mm²
Ykl. 6 N/mm²
Ykl. 10 N/mm²

Noktasal Güç
Dayanımı

DIN 1168,
part 2

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl 40 N/mm²
Ykl. 55 N/mm²
Ykl. 70 N/mm²

Tekerlekli Sandalye

Uygun

Yerden Isıtma
Kayma Önleyici
Özellikleri

Uygun
DIN 51131

R10

Tüm standart renk değerleri tipografik olarak yaratılmıştır ve yalnızca
tavsiye amaçlıdır. Gerçek renklerde sapma ve farklılıklar olabilir.
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Kişiliği yansıtan zeminler
İç mekan tasarımında gelinen son nokta PANDOMO® Loft.
PANDOMO®’nun en son yenilikçi ürünü PANDOMO® Loft
klasik PANDOMO® Floor’un geleceğe yönelik, güvenilir
ve en gelişmiş şekli olarak karşımıza çıkıyor. Mükemmel
dayanıklılığı sayesinde özellikle kafe, restoran, mağaza gibi
çok yoğun kullanılan mekanlar için ideal bir çözüm oluyor.

PANDOMO® Loft benzersiz kalitesi ile neredeyse sınırsız
çalışma ve uygulamalara seçenekleri sunarak özel
ihtiyaçları da tam olarak karşılar. Özellikle PANDOMO® ürün
ailesindeki son yenilikçi çözümler PANDOMO®’nun inanılmaz
kalitesini kanıtlar niteliktedir.
PANDOMO®’un 2mm gibi çok ince bir katman halinde dahi
uygulanabilmesi bu üstün özelliklere en iyi örnektir.

panDOMO

PANDOMO® Loft 2mm gibi çok ince katmanlar halinde
uygulanabilir, böylece kapı veya diğer sabit elemanların
kısaltılmasına çoğu zaman gerek kalmaz.
PANDOMO® Loft yalnızca görsel olarak çekici değil, aynı
zamanda özgün mekanlar yaratan, ekonomik ve zaman
kazandıran bir çözümdür.

®

Loft

Uzun vadede mükemmel performans.
Yoğun ortamlarda, özellikle kamuya açık binalarda zemin
kaplamaları sürekli olarak aşırı etkenlere maruz kalır.
PANDOMO® Loft olağan üstü aşınma dayanımı sayesinde
var olan en iyi çözümdür. PANDOMO® Loft su ve çimentodan
oluşan macunsu kıvamı ile alternatif zemin kaplamalarına göre
çok daha yüksek mukavemet gösterir. Yüksek kaliteli estetik
görüntüsünü uzun vadede koruyarak bu etkinin ilk günkü gibi
kalıcı olmasını sağlar.

