PANDOMO Studio
®

Dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa
• Łatwa w stosowaniu - nakładanie/dogładzanie
• Doskonała przyczepność
• Bardzo wydajna
• Nadaje wysoką trwałość wykonanym powierzchniom
• Bez naprężeń wewnętrznych
• Umożliwia szybkie obciążanie ruchem pieszym
• Umożliwia szybkie pełne użytkowanie
Do kształtowania jednolitych, jednorodnych powierzchni ścian, sufitów i podłóg w
pomieszczeniach na bazie cementu.
Z efektem ARDURAPID®, technologia MICROTEC®
Do powierzchni podłóg, ścian i sufitów.
Do stosowania wewnątrz.
Wykonywanie reprezentacyjnych, kreatywnie zaprojektowanych
powierzchni estetycznych i użytkowych o przeciętnych
wymogach wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia, takich jak np.
lokale sklepowe, zakłady gastronomiczne, kawiarnie, hole
wejściowe, prywatne pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
wystawiennicze itd.
Rodzaj materiału:
Biały proszek na bazie specjalnego białego cementu,
z dodatkiem tworzyw sztucznych, stosownie dobranych
wypełniaczy i specjalnych dodatków uszlachetniających oraz
włókien Microtec.
Zawartość opakowania należy wymieszać z ok. 3,9 l wody do
uzyskania gładkiej, jednorodnej masy , którą można łatwo
rozprowadzać w cienkiej warstwie. Po wymieszaniu masę można
stosować przez około 40 minut.
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Przygotowanie podłoża, ściany:
Stosowne podłoża takie jak:
– beton
– tynki cementowe i wapienno - cementowe
– tynki gipsowe i budowlane płyty gipsowe
– mury ceglane
– tynki zacierane mineralne i żywiczne
– płyty kartonowo - gipsowe
– płyty gipsowo - włóknowe
– okładziny z płytek i płyt
– odporne na zmywanie powłoki dyspersyjne
– stare farby lateksowe
– farby akrylowe
– powłoki malarskie z lakieru akrylowego
– powłoki alkidowe
– malowane tapety z włókna szklanego
Wszelkie stare, luźne, nienośne, słabe lub nie przylegające
warstwy farby, odpadające tynki i tapety należy wcześniej
usunąć.
Akrylowe powłoki malarskie, powłoki alkidowe oraz okładziny z
płytek i płyt należy wcześniej cienko zaszpachlować PANDOMO®
W1 2.0 - wykonać warstwę kontaktową.
W przypadku płyt gipsowo-kartonowych, murów i wszystkich
mieszanych podłoży należy zastosować włókninę (np. ARDEX
BU-R). W przypadku powierzchni chłonnych takich jak: gipsowe
płyty budowlane oraz wszystkich innych podłoży o zmiennej
chłonności w celu uniknięcia różnic kolorów - przebarwień,
powierzchnię należy zagruntować ARDEX P4.

Wyprodukowane
w systemie jakości
QM/UM zgodnym z
DIN EN ISO 9001/14001

PANDOMO Studio
®

Dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa
Przygotowanie podłoża, podłogi:
Podłoga: Przed nałożeniem warstwy ochronnej, sucha
powierzchnia musi zostać starannie wyszlifowana w kilku cyklach
Stosowne podłoża takie jak:
roboczych z zastosowaniem maszyny trójtarczowej (np. Lagler
– beton
TRIO), papierem ściernym 80, 120 lub 180.
– jastrych cementowy CT-C25-F4
Nakładanie impregnatów:
– jastrych anhydrytowy CA-C30-F6
zabezpieczenia
wypolerowanych
powierzchni
celu
muszą być trwale suche, wolne od pęknięć, wolne od kurzu i innych W
PANDOMO® Studio dopuszcza się wyłącznie stosowanie
środków antyadhezyjnych.
®
Impregnation, olej
W celu poprawienia przyczepności międzywarstwowej należy przed produktów systemowych, PANDOMO
mineralny PANDOMO® SP-SL oraz PANDOMO® SP-PS (patrz
nakładaniem masy usunąć mechanicznie wszelkie wierzchnie
zanieczyszczenia, luźne warstwy oddzielające i wtrącenia, które
Karty Techniczne). Impregnowanie i zabezpieczenie można
znajdują się na powierzchni. np.: zaprawy tynkarskie lub inne.
wykonać tylko wtedy gdy powierzchnia jest czysta, pozbawiona
Najlepiej szlifować lub śrutować, następnie dobrze odkurzyć.
wszelkich zabrudzeń i kurzu.
W celu wykonania pierwszego zabiegu szpachlowania
Należy pamiętać:
kontaktowego, podłoże należy wcześniej zagruntować żywicą
epoksydową PANDOMO® EP, a następnie mokrą jeszcze warstwę
Nie należy stosować PANDOMO® Studio na zewnątrz ani w
®
żywicy zasypać piaskiem kwarcowo-granitowym PANDOMO HG
miejscach stałego oddziaływania wilgoci.
®
(patrz informacja techniczna PANDOMO HG). Taki sposób
Uwagi:
zagruntowania zapewnia optymalną przyczepność
miedzywarstwową i zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza.
Produkt zawiera cement.
Na następny dzień należy dokładnie zamieść/odkurzyć całą
®
powierzchnię zbierając nadmiar niezwiązanego piasku PANDOMO Reaguje alkalicznie. Chronić oczy oraz ręce. W przypadku
HG.
kontaktu należy natychmiast przemyć wodą. W przypadku
Wymogi dotyczące wyrównania podłoża:
kontaktu z oczami należy natychmiast skonsultować się
Ponieważ całkowita grubość warstwy PANDOMO® Studio wynosi z lekarzem. W zamkniętym opakowaniu produkt jest neutralny dla
2-3 mm, stawia się wyższe wymogi wobec wyrównania podłoża
(ściana Q4, podłoga co najmniej DIN 18202 część 3, gotowe środowiska.
powierzchnie podłogowe o zwiększonych wymogach)
Usunąć zawartość pojemników w pełnej zgodności z przepisami
Przygotowanie i stosowanie materiału:
miejscowymi / regionalnymi / narodowym/ międzynarodowymi.)
Do czystego naczynia z czystą wodą intensywnie mieszając
wsypujemy proszek, aż uzyskamy jednorodną, nie zawierającą Dane techniczne w oparciu o standardy jakości ARDEX:
grudek zaprawę.
Proporcje mieszania:
ok. 3,9 l wody: na 12,5 kg proszku
Do przygotowania 12,5 kg PANDOMO® Studio, potrzebne jest ok.
ok 1,2 kg/l
Gęstość nasypowa:
3,9 l wody.
Zaprawę można stosować przez około 40 minut w temperaturze+
ok. 1,8 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy:
18°C do 20°C, przy czym niższe temperatury wydłużają czas
ok. 1,5 kg proszku na m2 (przy 3
Zużycie materiału:
obróbki i stosowania, a wyższe skracają ten czas.
warstwach szpachlowych)
Poniżej temperatury 10° C, aplikacja masy jest niemożliwa.

Szlifowanie:
Ściana:
Przed nałożeniem warstwy ochronnej, suchą powierzchnię
PANDOMO® Studio należy polerować za pomocą mimośrodowej
szlifierki (np. Rotex firmy Festool) za pomocą papieru ściernego 80,
120 lub 180.

Czas pracy (+20 °C):

ok. 40 minut

10° C
po ok. 3 godzinach.
Ruch pieszy (+20 °C):
Wytrzymałość na ściskanie: po 1 dniu ok.16 N/mm2
po 7 dniach ok. 25 N/mm2
po 28 dniach ok. 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: po 1 dniu ok. 4 N/mm2
po 7 dniach ok. 7 N/mm2
po 28 dniach ok. 10 N/mm2
Twardość mierzona kulką:
Odporność na obciążenia:
Ogrzewanie podłogowe:
Ogrzewanie elektryczne:
Wartość pH
Opakowanie:

po 1 dniu ok. 50 N/mm2
po 7 dniach ok. 70 N/mm2
po 28 dniach ok. 80 N/mm2
tak, kółka krzeseł
tak
nie
po 1 dniu ok. 9-10
Worki po 12,5 kg netto
GHS05 „Substancje żrące” Hasło
ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Magazynowanie:

nie
około 6 miesięcy w suchych
pomieszczeniach, w oryginalnie
zamkniętych opakowaniach

Gwarantujemy wysoka jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko
ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego kraju,
oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych
zaleceń.
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Materiał należy nakładać małymi porcjami na szpachlowaną
powierzchnię i szybko rozprowadzić wcierając pacą w podłoże
zagruntowane i zasypane piaskiem PANDOMO® HG lub tylko
gruntowane ARDEX P4. W celu uzyskania możliwie najrówniejszej
dekoracji powierzchni, konieczne jest przeprowadzenie trzech cykli
szpachlowania.
Dwie pierwsze warstwy miesza się ze 100 g PANDOMO® HG na 1
kg PANDOMO® Studio. Trzecią warstwę nakłada się bez dodatku
PANDOMO® HG
Przy aplikacji trzeciej warstwy, powierzchnie można spryskać wodą,
uzyskując efekt rozmycia.
Każda warstwa PANDOMO® Studio powinna być sucha i nadająca
się do chodzenia przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Absolutnie konieczne jest zagwarantowanie podczas pracy dobrego
oświetlenia.
Różne czasy lub intensywność mieszania, oraz różnice w ilości
wody mogą prowadzić do przebarwień lub różnicy w kolorystyce.
Dlatego ważne jest zapewnienie jednolitego przygotowania
poszczególnych mieszanek.

