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Temizlik Sıvısı

PANDOMO DMC Akrilik koruma dispersiyonu uygulanmış ya da
cilalanmış PANDOMO zeminlerin bakımı ve temizliği için
Kaymaz
Su geçirmez
Tabaka oluşturmaz
Biyolojik olarak parçalanabilir
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panDOMO WP
®

Temizleme sıvısı
Kullanım Alanı:

İç mekanlarda
PANDOMO WP temizleme sıvısı PANDOMO SL taş yağı ya da
PANDOMO akrilik koruma dispersiyonu uygulanmış
PANDOMO zeminleri eş zamanlı temizler ve korur.

Özellikler:
– Kaymaz
– Su geçirmez
– Sıkılaştırır
– Tabaka oluşturmaz
PANDOMO WP temizleme sıvısının kir tutmama özelliği
zemine satensi bir parlaklık verir.

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, (ortam şartlarına bağlı olarak)
yaklaşık 2–3 gün yüzeyi tam yoğunluk ve yüke maruz bırakmayın.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre
Teknik Bilgiler:
Yoğunluk:

Yaklaşık 0.9 kg/lt.

Malzeme İhtiyacı:

PANDOMO SL taş yağı uygulanmış zeminler
için ilk bakımda:
=500ml/10l su
Tüm PANDOMO zeminlerin bakım ve temizliği
için:
= 50ml/10l su

Ambalaj

5l teneke kutu
Kartonda 6 x 1l

Saklama Koşulları:

Orjinal ve kapalı ambalajında, kuru
ve
buzlanmaya
karşı
korumalı
ortamlarda
yaklaşık
24
ay
saklanabilir.

Uygulama:

İlk bakım:
PANDOMO Floor zeminleri kullanıma açmadan önce, PANDOMO SL taş yağını uyguladıktan hemen sonra ilk bakım
yapılmalıdır. İlk bakım PANDOMO WP temizleme sıvısı ile
yapılabilir. Daha yüksek dayanım ve kir tutmama gerekiyorsa
PANDOMO DMC akrilik koruma dispersiyonu uygulanmalıdır.
PANDOMO WP temizleme sıvısı ile ilk bakım
Zemini kullanıma hazır hale getirmek için 500ml PANDOMO
WP temizleme sıvısı 10l su ile karıştırılarak yüzeye uygulanır.
PANDOMO DMC Akrilik Dispersiyon ile ilk bakım
PANDOMO DMC teknik föyünde açıklanmıştır.

Açıldıktan sonra kapağı kapanmalı
ve en kısa sürede tüketilmelidir.

Tüm PANDOMO Floor zeminlerin bakım temizliği
PANDOMO WP temizleme sıvısını bakım temizliği için de kullanabilirsiniz. Yüzeydeki kir ve toz aşındırıcı etki yapacağından
süpürge ya da elektrik süpürgesinin fırça ucu ile zeminden
uzaklaştırılmalıdır. Ardından zeminin durumuna göre 50 ml
PANDOMO WP temizleme sıvısını
10l temiz suya katarak ıslak olmayan, nemli olacak kadar

Önemli:
Biri temiz PANDOMO WP temizleme sıvısı, diğeri kirli yer bezini sımak için kullanılacak 2 kova ile çalışınız.
Yüzeyi olumsuz etkileuebileceğinden ürünü başka temizlik
maddeleri ile karıştırmayınız.
PANDOMO WP temizleme sıvısı parlak ve ıslakken zemin
üzerinde yürümeyiniz ve silerek kurutmayınız.

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.

