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Taş yağı
Renklendirilmiş ve zımparalanmış PANDOMO K1 zeminleri korumak için
Yağ/Balmumu bazlı, sentetik koruyucular içermez
Satensi parlaklık
Aşınmaya karşı dayanıklı
Su itici
Renksiz
Geçirgen

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
Telefon : (216) 455 06 32
Faks : (216) 455 07 76
info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

panDOMO SL
®

Taş yağı
Kullanım Alanı:

İç mekanlarda
Renklendirilmiş ve zımparalanmış PANDOMO K1 zeminleri
korumak için. Orta derecede şoka tabi özel yaşam alanları ve
yüzeyleriyle, aşırı yoğun kafe, ofis, giriş, geçit, satış ve sergi
salonlarında kullanılmak üzere.

Tip:
PANDOMO SL yağ ve balmumu esaslı bir üründür. Aşınmaya karşı
yüksek dayanımlı, su itici PANDOMO K1 zeminler oluşturmak için
kullanılır. Farkedilir renk değişikliğine neden olmaz.

Uygulama:
PANDOMO K1 uygulanıp yeterince kuruduktan sonra uygun bir
zımpara makinesi ile cilalanmalıdır. Kenarlar tek diskli manuel
makine kullanılabilir. Köşeler için Delta zımpara uygun bir araçtır.
Daha sonra PANDOMO K1 tabakasının tüm yüzeyi sırasıyla 80,
120 and 150 –180 numara zımpara ile zımparalanmalıdır.
Bu adımdan sonra yüzey daha yumuşak (360) bir keçeyle
cilalanmalı ve ilk PANDOMO SL taş yağı katı atılmalıdır.
PANDOMO SL taş yağı kullanıma hazır olarak gelir. Kullanmadan
önce iyice çalkalayınız.
PANDOMO SL taş yağı silecekle (kuzu derisi silecek) yüzey yağa
doyup emilim durana kadar uygulanmalıdır.
Daha sonra 60 dakikadan erken olmamak kaydıyla uygulanan
PANDOMO SL taş yağı beyaz ya da bej bir keçeyle yüzeyde
kalıntı kalmayana dek ovulmalıdır.
Yüzeyde parlak noktalar ya da yağ kalıntısı kalmamalı ve yüzey
kuru gözükmelidir.
Radyatör altında kalan alanlar ya da köşeler gibi makine ile
ulaşılamayan yerler el keçesi ile işlenmelidir.
Yaklaşık 12 saat sonra yukarıda anlatıldığı şekilde ikinci kat atılır.
Lütfen dikkat edin:
Fazla yağ kalıntıları yüzeyde kuruyarak temizlenmesi zor sert,
mat/parlak noktalar oluşmasına neden olabilir.

Genel:
Prensip olarak zemin temizliğinde aşırı ıslatmadan kaçının.
Pandomo WP temizleme sıvısını puslu bir görüntü oluşturacak
şekilde dikkatlice uygulayın. Yeni temizlenmiş zemine ilk
günlerde gösterilecek özen etki süresini uzatacaktır.
Yağ tamamen kuruyana kadar, yaklaşık 2–3 gün (ortam
şartlarına bağlı olarak) yüzeyi tam yoğunluk ve yüke maruz
bırakmayın.

Zeminize gelecekte bakım için ipucu
PANDOMO PF bakım yağı için ilgilili teknik dökümana bakınız.

Direnç:
PANDOMO SL taş yağı şarap, bira, limonata, kahve, çay, meyve
suyu, süt ve suya karşı dirençlidir. Genel bir kural olarak kimyasallar mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırılmalıdır.

Işığa dayanıklılık:
PANDOMO SL taş yağı şarap, bira, limonata, kahve, çay, meyve
suyu, süt ve suya karşı dirençlidir. Genel bir kural olarak kimyasallar mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırılmalıdır. PANDOMO SL taş yağı şarap, bira, limonata, kahve, çay, meyve suyu,
süt ve suya karşı dirençlidir. Genel bir kural olarak kimyasallar
mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırılmalıdır.

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.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre
Teknik Bilgiler:

Sıcak hava üfleyen bir thermopad makinası ürünün yüzeye daha
iyi nüfuz etmesini sağlar ve daha hızlı sonuç elde edilmesine
yardımcı olur.

Yoğunluk:

Yaklaşık 0.9 kg/lt.

Malzeme İhtiyacı:

Yaklaşık. 50 g/m2 2 kat

Ambalaj

3 lt. teneke şişede

Bu işlemler tamamlandıktan sonra yağlanmış nihai yüzeye Pandomo WP temizleme sıvısı ile bakım yapılır. (500 ml/10 l. su).
Bu işlem için en az 12 saat beklenmesi gerekir. İlerideki bakım
temizlikleri de PANDOMO WP temizleme sıvısı ile yapılır. (50

Saklama Koşulları:

Orjinal ve kapalı ambalajında kuru ortamda
yaklaşık 12 aysaklanabilir.

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.

