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PANDOMO® Wall W3

panDOMO®

Wall W3 

PANDOMO® Wall sprawia że ściany stają się stylowym 
elementem wystroju wnętrza. Nadaje ścianom 
kreatywnego wyglądu poprzez możliwość uzyskania 
powierzchni szlachetnych i jednolitych, lśniących lub 
matowych, stwarza niepowtarzalne wrażenie optyczne.
Dekoracyjna masa szpachlowa na ścianę PANDOMO® 
Wall stanowi doskonały sposób na efektowne, 
niepowtarzalne i trwałe wykończenie powierzchni. To 
jeden z najmodniejszych trendów w aranżacji wnętrz. 
Dzięki wyrafinowanej dekoracji ścian pomieszczenie 
samo w sobie będzie wywierało doskonałe wrażenie.
PANDOMO® Wall wykonany jako efekt betonu 
architektonicznego nadaje wnętrzom specyficzny i 
niepowtarzalny klimat. 
Wykorzystując PANDOMO® Wall, można projektować 
powierzchnie z różnorodnością odcieni, które uzyskuje 
się dzięki specjalnie tworzonej, nierównomiernej 
teksturze, nieco zmieniającej swój wygląd wraz ze 
światłem. W zależności od tego, jaki efekt chcemy 
osiągnąć, możemy zdecydować się na wykończenie 
surowe z chropowatą strukturą lub szlachetne, bardziej 
gładkie i jednorodne imitujące stiuk. Bez względu na to, 
jaki wybierzemy styl wykończenia, z PANDOMO® Wall 
można z łatwością osiągnąć zadowalające efekty.

Piękne okazy fauny w 
otoczeniu surowych ścian   
w ogrodzie zoologicznym    
w Płocku. 
PANDOMO® Wall
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    panDOMO®

 Aplikacja

PANDOMO® Wall W3

Wysokiej jakości wykonanie 
ścian może być bardzo proste !
Idealne powierzchnie ścian          
o gładkiej strukturze PANDOMO® 
można utworzyć w 6 prostych 
krokach:

1.  Nakładaj materiał za 
pomocą gładkiej pacy

2.  Wygładź powierzchnie
długą pacą

3.  Po około godzinie spryskaj 
powierzchnię wodą,                     
i przetrzyj używając gąbki 

4. Następnie wygładź       
powierzchnię za pomocą 
pacy weneckiej 

5.Po ok. 4-5 godzinach  
wypoleruj powierzchnię 
za pomocą szlifierki
mimośrodowej, papierem     
o ziarnistości 120.

6. Na koniec nałóż olej 
PANDOMO® SP-SL, nadmiar 
oleju usuń bawełnianą 
szmatką

 Gotowa powierzchnia.
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PANDOMO® SP-SL Impregnat olejowy

Aplikacja oleju na powierzchnie ścian PANDOMO® daje trwały efekt. Produkt ten jest oparty na 
połączeniu oleju i wosku, tworząc wysoce odporne na ścieranie i hydrofobowe powierzchnie, które są 
również oddychające i odporne na zabrudzenia. Wszelkie zabrudzenia można po prostu zmyć.

• opakowanie kanister 3 litry  lub butelka 1 litr

Betonowo-szare powierzchnie można teraz tworzyć szybko i ekonomicznie za pomocą dekoracyjnego tynku wykończeniowego 
PANDOMO® Wall, który jest wstępnie barwiony dla wygody. Przed użyciem nie trzeba dodawać koncentratów kolorów!

Nasza broszura zawiera jedynie sugestie dotyczące zastosowania PANDOMO® Wall. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat PANDOMO®, 
odwiedź naszą stronę internetową www.pandomo.com.pl. Oprócz obszernych informacji o produktach, znajdziesz tam również referencyjne zdjęcia
z międzynarodowych obiektów. 
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• Do kształtowania powierzchni ścian i sufitów
• Na bazie cementu
• Szybko twardnieje i wysycha
• Wolna od naprężeń i bez tendencji do tworzenia rys
• i pęknięć w dowolnej grubości warstwy
• Łatwa w stosowaniu - nakładanie/dogładzanie
• Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży
• Wysoka wydajność

•  Wykonane powierzchnie, są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na uderzenia, 
ponieważ są oparte na cemencie.

• Produkt został wyróżniony etykietą GEV EMICODE EC1PLUSR, co oznacza, że 
ma „bardzo niską emisję”, a zatem oferuje maksymalną ochronę przed 
zanieczyszczeniami w powietrzu, przy minimalnym wpływie na zdrowie i 
środowisko.

• opakowanie:worek 5 kg

17/3.1

PANDOMO® W3 17/3.1 Barwiona, dekoracyjna masa szpachlowa

PANDOMO® PR Środek gruntujący

Poprawia przyczepność do podłoża
Zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza podczas szpachlowania  
Nie zawiera rozpuszczalników

• opakowanie: wiadro 5 kg

 Przygotowanie podłoża i ochrona powierzchni za pomocą systemu PANDOMO®:
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