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PANDOMO® Impregnation
Impregnat ochronny

• Satynowy połysk
• Odporny na ścieranie
• Wodoodporny
• Intensyfikuje kolor
• Wysoka wydajność
• Na bazie siloxanów i silanów
• Paroprzepuszczalny
• Bardzo niska emisja (EC1PLUS)

Do impregnacji kolorowych i polerowanych powierzchni wykonanych z PANDOMO® W1, PANDOMO® 
W3, PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2, PANDOMO® Studio i Terrazzo

Zastosowanie:
Do wewnątrz, na ściany i podłogi.
Do ochrony kolorowych i polerowanych powierzchni wykonanych 
z PANDOMO® W1, W3, PANDOMO® K1, K3 PANDOMO® K2, 
Terrazzo i PANDOMO® Studio. Do stosowania w prywatnych 
pomieszczeniach mieszkalnych i powierzchniach 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.

Opis materiału:
PANDOMO® Impregnation jest środkiem impregnującym na bazie 
silanów/siloxanów.
Do impregnacji ochronnej PANDOMO® W1, W3, PANDOMO® K1, 
K3, K2, oraz PANDOMO® Studio.
Powierzchnie zabezpieczone PANDOMO® Impregnation są  
odporne na ścieranie i wodoodporne.

Zastosowanie na PANDOMO® W1/W3 lub PANDOMO® Studio:
Po dostatecznym utwardzeniu i wyschnięciu masy (po około 5 
godzinach) powierzchnia musi zostać wypolerowana szlifierką 
mimośrodową (np. Rotex firmy Festool)  papierem ściernym o 
uziarnieniu 120. Alternatywnie zastosować można siatki szlifujące 
firmy Mikra o ziarnistości 180, Abranet oraz 4000 firmy Abralon. 
Zalecana jest pojedyncza impregnacja (intensyfikuje kolor) przy 
użyciu PANDOMO® Impregnation.

PANDOMO® Impregnation aplikuje się w cienkiej warstwie za pomocą 
szerokiego pędzla  lub lekko nasączonej gąbki. Aby uniknąć plam lub 
zacieków, PANDOMO® Impregnation należy nakładać na ściany od dołu 
do góry. Nadmiar materiału należy natychmiast usunąć miękką, 
niestrzępiącą się bawełnianą szmatką lub wcierać w powierzchnię za 
pomocą kolistych ruchów. Nie wolno pozostawiać błyszczących obszarów. 
Materiał należy nanosić w tym samym kierunku, w którym wcześniej 
naniesiono masę wygładzającą, aby zachować tę samą strukturę.

Zastosowanie na PANDOMO® K1, K3 PANDOMO® K2 lub PANDOMO® 
Studio:
Sposób polerowania powierzchni został szczegółowo opisany w kartach 
technicznych PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2 oraz  PANDOMO® 
Studio. 
Nanieść cienką warstwę impregnatu za pomocą miękkiej bawełnianej 
"łasicy" lub bawełnianego mopa i rozprowadzić na powierzchni za pomocą 
kolistych ruchów. Należy nałożyć tylko taką ilość materiału, aby 
powierzchnia była równomiernie zwilżona.                    
Po odczekaniu ok. 10 minut powierzchnię należy wypolerować maszyną 
jednotarczową z białym lub beżowym padem.
W przypadku większych powierzchni, pady należy wymieniać tak często 
aby uzyskiwany połysk powierzchni był taki sam w całym pomieszczeniu. 
Na powierzchni nie mogą  pozostać świecące miejsca ani pozostałości 
impregnatu. 
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Obszary trudno dostępne, np. pod kaloryferami, możemy 
polerować ręcznie beżowym padem lub bawełnianą szmatką.
Jeżeli powierzchnia wygląda nierównomiernie po nałożeniu 
pierwszej warstwy, należy nałożyć drugą warstwę po ok. 2 - 4 
godzinach wg opisu powyżej. Po około 24 godzinach, 
powierzchnie możemy wypolerować przy pomocy białego lub 
beżowego pada. 
Po upływie 24 godzin nie należy nakładać kolejnej warstwy 
PANDOMO® Impregnation.
Przed zastosowaniem preparatów zamykających PANDOMO®  
SP-MS lub SP-GS, powierzchnie należy zagruntować preparatem 
gruntującym PANDOMO® SP-F.

Gruntowanie nie jest konieczne w przypadku zastosowania 
impregnatu poliuretanowego PANDOMO® SP-PS.

W przypadku bardziej obciążonych miejsc należy zastosować 
podkład gruntujący PANDOMO® SP-F a następnie lakier ochronny 
PANDOMO® SP-MS/GS matowy lub w połysku. Informacje na 
temat aplikacji dostępne są w Kartach Technicznych produktów.

Uwaga:

Jeżeli nałożymy zbyt wiele PANDOMO® Impregnation mogą 
powstać plamy które po wyschnięciu tworzą matowo-
błyszczących miejsca, bardzo trudne do usunięcia i można je 
usunąć tylko przez szlifowanie.

Zastosowanie na PANDOMO® BG/BW, MW/MB, PB/PW:
Powierzchnia lastryko powinna zostać właściwie przygotowana do 
impregnacji.  Po szlamowaniu i szlifowaniu papierem o gradacji 
220 lub 400, powierzchnia powinna być całkowicie sucha i musi 
być czysta i dobrze odkurzona. 
Informacje na temat szlifowania zawarte są w Kartach 
Technicznych produktów. 
Nanieść cienką warstwę impregnatu za pomocą miękkiej 
bawełnianej "łasicy" lub bawełnianego mopa i rozprowadzić na 
powierzchni za pomocą kolistych ruchów. Należy nałożyć tylko 
taką ilość materiału, aby powierzchnia była równomiernie 
zwilżona. Po odczekaniu ok. 10 minut powierzchnię należy 
wypolerować maszyną jednotarczową z białym lub beżowym 
padem. Obszary trudno dostępne, np. pod kaloryferami, możemy 
polerować ręcznie beżowym padem lub bawełnianą szmatką.
Jeżeli powierzchnia wygląda nierównomiernie po nałożeniu 
pierwszej warstwy, należy nałożyć drugą warstwę po ok. 2 - 4 
godzinach wg opisu powyżej. Kolejne warstwy mogą wymagać 
nakładania następnego dnia, aż podłoga Terrazzo nie będzie 
mogła wchłonąć więcej materiału.
Powłoki te należy również wcierać w sposób opisany powyżej.
Podłoga po aplikacji powinna mieć jednolity satynowy połysk.
Nie trzeba stosować ostatecznego polerowania.

Uwaga:
Tylko do użytku komercyjnego.
Podczas aplikacji i wiązania PANDOMO® Impregnation, 
należy zapewnić dobrą wentylację (suche powietrze).
W przypadku słabej wentylacji należy stosować maski 
ochronne. Podczas pracy wyłączyć systemy klimatyzacji. 
Unikać kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby osiąść 
na ścianie. Nie stosować w temperaturach poniżej + 15 °C. 

Odporność:
Impregnacja zwiększa wytrzymałość powierzchni wykonanych z 
PANDOMO® W1, W3, K1, K3, K2 i PANDOMO® Studio. Rozlane 
płyny należy natychmiast usunąć ponieważ, długotrwałe działanie 
zwiększa ryzyko zaplamienia. W razie wątpliwości należy 
wykonać powierzchnie próbne.

Nie nadaje się do miejsc stale wilgotnych.

Trwałości kolorów:
Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV może powodować 
nieznaczne zażółcenie PANDOMO®  impregnation.

Czyszczenie i usuwanie:
Narzędzia czyść za pomocą rozpuszczalnika lub acetonu.        
Zaleca się, aby nie przechowywać ich w miejscach pracy lub 
odpoczynku. Informacje na temat sposobu utylizacji zawarte są      
w Karcie Charakterystyki produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować tylko 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić rękawice 
ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu. Stosować maski 
ochronne. 
Produkt może ulegać hydrolizie, tworząc metanol. Metanol jest 
klasyfikowany jako zagrożenie fizyczne i zdrowotne. Szybkość 
hydrolizy, a zatem znaczenie dla potencjalnego zagrożenia 
stwarzanego przez produkt, zależy od specyficznych warunków. 
Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki 
produktu.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać  
z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego 
ognia i innych środków zapłonu. Zakaz palenia.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są 
obecne i kontynuować płukanie.
Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza / 
uzyskać pomoc medyczną.
Usunąć zawartość pojemników w pełnej zgodności z przepisami 
miejscowymi / regionalnymi / narodowym i/międzynarodowymi. 
Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki 
produktu.

PANDOMO® Impregnation
Impregnat ochronny
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Wydajność:   PANDOMO® W1 oraz W3 
około 25 – 30 g/m2 jedna warstwa

PANDOMO® K1 oraz K3 
okolo 50 g/m2 jedna warstwa

PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG)
około 50 – 60 g/m2 jedna warstwa

PANDOMO® K2 
około 50 – 60 g/m2 jedna warstwa

PANDOMO® Studio 
50 g/m2 jedna warstwa
25 g/m² druga warstwa

Oznakowanie
zgodne z GHS/CLP:  Hasło ostrzegawcze “Niebezpieczeństwo”

H226 - Ciecz oraz opary, łatwopalne         
H319 - Działa drażniąco na oczy

EMICODE: EC1PLUSR = bardzo niska emisja
Opakowanie:  24.3 l beczka 

2.5 l kanister 
1 l puszka

Magazynowanie  ok. 12 miesięcy w suchych pomieszczeniach 
w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

PANDOMO® Impregnation
Impregnat ochronny

Dane technicznew oparciu o standardy jakości ARDEX:
Ciężar właściwy:           około 1.03 kg/l
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Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się 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 specyficzne dla
każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie 
specyficznych zaleceń.




