Środek do gruntownego czyszczenia
Do gruntownego i bieżącego czyszczenia podłóg PANDOMO®,
na których zastosowano preparat impregnujący PANDOMO®
SP-GS lub impregnat poliuretanowy na bazie wody
PANDOMO® SP-PS.
Środek intensywnie czyszczący
Wolny od rozpuszczalników
Usuwa uporczywe zabrudzenia
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Środek do gruntownego czyszczenia
Zakres stosowania:

Ważne informacje:

Do wewnątrz.

PANDOMO® SP-BC środek do gruntownego czyszczenia
nie jest przeznaczony do długotrwałego oddziaływania na
podłogę.

PANDOMO® SP-BC jest środkiem do gruntownego
czyszczenia zabrudzeń na podłogach PANDOMO®, pokrytych i zabezpieczonych produktem PANDOMO® SP-GS.
Do intensywnego czyszczenia powierzchni zabezpieczonych PANDOMO® SP-PS impregnatem poliuretanowym na
bazie wody.

Właściwości:

Nie dopuszczać do wyschnięcia, na dużych powierzchniach nanosić partiami. Nie poddawać podłóg PANDOMO®
zbyt długiemu oddziaływaniu roztworu roboczego. Należy
unikać długotrwałego polerowania z dużym dociskiem, np.
z zastosowaniem maszyny jednotarczowej.

- intensywnie czyszczący
- hamuje powstawanie piany
- do czyszczenia maszynowego

Nie zwilżać roztworem roboczym delikatnych powierzchni,
takich jak np. drewno, metal, szkło, marmur czy powierzchnie lakierowane. Ewentualnie zabezpieczyć taśmą
ochronną.

Zastosowanie:

Czyszczenie konserwacyjne:

Na powierzchniach zabezpieczonych
PANDOMO® SP-GS:
Wymieszać PANDOMO® SP-BC w proporcji 1:5 z wodą.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze i pozostawić,
by zadziałał, na około 10 min. Po zebraniu nałożonego
środka PANDOMO® SP-BC podłoże należy przemyć
3 krotnie czysta wodą zbierając pozostały brud i osad.
Powierzchnię wypolerować miękką szczotką, białym
lub beżowym padem (maszyna jednotarczowa). Nie
pozostawiać na powierzchni żadnych resztek. Nigdy nie
dopuszczać do zalewania podłogi preparatem podczas
czyszczenia. Po całkowitym wyschnięciu PANDOMO®
SP -BC, powierzchnię należy wypolerować przy użyciu
szlifierki trójtarczowej (np TRIO Lagler). papierem
o gramaturze 120, a następnie ponownie zabezpieczyć
olejem PANDOMO® SP-SL lub impregnatem PANDOMO®
SP-GS (informacje w Kartach Technicznych produktów).
Gruntowne czyszczenie powierzchni zabezpieczonej
PANDOMO® SP-PS:
Wymieszać PANDOMO® SP-BC z wodą w proporcji 1:10.
Rozprowadzić roztwór przy pomocy mopa i pozostawić na
około 2 min. Nie doprowadzać do całkowitego wyschnięcia
powierzchni. Ponownie rozprowadzić roztwór i polerować
miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyna
jednotarczowa). Po zakończonym czyszczeniu, podłoże
należy przemyć czysta wodą zbierając pozostały brud i
osad aż do uzyskania czystej powierzchni.

Do regularnego czyszczenia konserwacyjnego należy
stosować PANDOMO® SP-CR środek konserwującoczyszczący.

Informacje ogólne:
Im bardziej, w pierwszych dniach od zastosowania
środka do pielęgnacji na podłodze, będzie chroniona jej
powierzchnia, tym dłuższa jest żywotność podłogi.

Uwaga:
W przypadku kontaktu preparatu z oczami: dokładnie
przepłukać wodą, także pod powiekami.
W przypadku kontaktu ze skórą: na wszelki wypadek
przemyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia:
wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Jeśli to
konieczne, skonsultować z lekarzem. Warunki, których
należy unikać: nie wystawiać na działanie temperatury
powyżej +35°C.

Dane techniczne
według normy jakości ARDEX:
Ciężar właściwy:

około 1,0 kg/l

Zużycie przy
PANDOMO® SP-GS: ok. 50 ml/m2
Podstawowe
czyszczenie:

ok. 25 ml/m2

Gęstość:

ok.1,0 g/cm3

Wartość pH:

ok. 9

Temperatura
zapłonu:

> 65°C

Wygląd:

przeźroczysty płyn

Rozpuszczalność
w wodzie:

całkowita

Temperatura
stosowania:

ok. +15 +25°C tem. powierzchni
ogrzewanie podłogowe powinno
być wyłączone lub ograniczne

Oznakowanie
zgodne z GHS/CLP: nie
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Oznakowanie
zgodne z GGVSEB/
ADR:
nie
GISCODE:

rozcieńczony: GG 20
nierozcieńczony: GG 30

Opakowanie:

kanister po 5 L netto

Magazynowanie:

ok. 24 miesiące w oryginalnie
zamkniętych opakowaniach w
suchych pomieszczeniach, chroniąc
przed mrozem.

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.

