GÜÇLÜ B AĞLA NT I L A R KUR A R

panDOMO PF
®

Bakım yağı

Ağır aşınma etkilerine maruz kalan, zımparalanmış veya Pandomo SL taş yağı
uygulanmış Pandomo zeminler için bakım yağı.
Yağ esaslıdır, sentetik koruyucu içermez
Tabaka oluşturarak değil yüzeye işleyerek korur
Hava geçirgendir
Biyolojik olarak parçalanabilir

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

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
Yenişehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.
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Telefon : (216) 455 06 32
Faks : (216) 455 07 76
info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

panDOMO PF
®

Bakım yağı
Kullanım Alanı:
İç mekanlarda

PANDOMO PF bakım yağı PANDOMO SL taş yağı ile güçlendirilmiş
ve ağır aşındırma etkilerine maruz kalan, girişler, temas yüzeyleri, kapı çevreleri ve benzer kullanım amaçlı PANDOMO
zeminlerin ileri düzey bakımını yapmak için kullanılır.

Tip:
PANDOMO PF bakım yağı yağ esaslı bir üründür.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre
Teknik Bilgiler:
Yoğunluk:

Yaklaşık 0.9 kg/lt.

Malzeme İhtiyacı:

Yaklaşık. 25 g/m2
1 lt. teneke şişede
Orjinal ve kapalı ambalajında
ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Ambalaj:
Saklama
Koşulları:

kuru

PANDOMO SL taş yağı ile güçlendirilmiş yüzeylerin yüzey
yapısını değiştirmez.

Uygulama:
PANDOMO PF Bakım yağını sprey şişesi veya tüy bırakmayacak
bir bezle ince bir katman halinde yüzeye dikkatlice uygulayınız.
Emilimin sağlanması için 10 dk. bekleyiniz ve sonra bej ya da
beyaz keçe ile kuruyana kadar ovunuz. Yüzeyde yağ birikintisi
ve yağ tabakası kalmadığından emin olunuz. Donuk, yıpranmış
ya da yamalı görüntü oluşursa ilgili bölgelere tekrar uygulama
yapınız.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Yüzeyde hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayın.
(Kapıları açın)
+18°C ve üstü sıcaklıklar kuruma sürecini hızlandırır. Yüzey
en az 6 saat kullanılmalıdır.
Uygulanan yağdan hiç iz kalmayana kadar zeminin üzerinde
yürümeyin.
Bu süreçte yüzeyi sudan koruyun.
Zeminin ideal yapısını koruması için bakım tavsiyelerimize
uyun.

Temizlik ve yok etme:
Uygulamadan sonra kullanılan tüm araçlar temizleyici fırça ile
temizlenmelidir. Artan ürün ve ambalajı yok etmek için gerekli
bilgiler EC güvenliği bilgi föyünde yer almaktadır.

Uyarılar:
PANDOMO PF bakım yağı kür halindeyken fizyololik olarak
zararsızdır. Ortamın iyi havalandırıldığından emin olun. Ürün
gözlerle temas ederse hemen suyla durulayın. Ateşle direk
temasından kaçının. Kuruduktan sonra yanıcı değildir.

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.

