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panDOMO PR
®

PANDOMO K1 için astar ve aderans arttırıcı
Kullanım Alanı

İç mekanlarda
Çimento şap ve beton zeminler için astar ve aderans artırıcı.
Pandomo K1 tesviye bileşeni uygulanmadan önce kullanılır.

Teknik Bilgiler:
Malzeme ihtiyacı:

İkinci bir Pandomo K1 katmanı uygulanacağında var olan
kaplama veya yüzey üzerinde aderans arttırıcı malzeme
olarak kullanılır.

Tanım :
Solvent içermeyen, sentetik beyaz reçine dispersiyonu.
Yüzeye su girişini kesin olarak engeller.

İlk uygulama için,
karışım oranı 1:3, m²’de yakl. 50
g.konsantre PANDOMO PR ve 150 g. su
kullanılmalıdır.
İkinci uygulama için karışım oranı 1:1,
m²’de yaklaşık 150g konsantre PANDOMO
PR 150 g. su kullanılmalıdır.

Ambalaj:

Net 5kg. kova

Raf Ömrü:

Buzlanmaya karşı korumalı ortamda orjinal
ambalajında yakl. 12 ay saklanabilir.

Uygulama Yüzeyi :
Uygulanacak beton ya da şap yüzeyi (azami ZE 20 sertlik
sınıfında) kuru, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı
engelleyecek kir, kalıntı, engel ve diğer yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama :
Ürünün hazırlanacağı kovanın temiz olmasına dikkat ediniz.
Pandomo PR uygulaması iki adımda gerçekleştirilmelidir.
Yüzey PANDOMO PR 1’e 3 oranında suyla inceltilerek
astarlanmalıdır.
İlk uygulamanın kurumasının ardından mekan şartları ve yüzeyin
emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 1-2 saat sonra PANDOMO PR
1:1 oranında suyla seyreltilerek tekrar uygulanmalıdır.
Ürün her yere eşit dağılacak şekilde uygulanmalı ve takip eden
uygulamalardan önce ince temiz bir tabaka şeklinde kurumasına
izin verilmelidir.
PANDOMO PR uygulama sıcaklığı +5C ve üzeridir.

Not :
GISCODE D1 = solvent içermez

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.

