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SP-CR

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



Zakres stosowania:
Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych środkiem 
olejowym PANDOMO® SP-SL, impregnatami PANDOMO®

SP-GS oraz PANDOMO® SP-PS. 
Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się do 
czyszczenia maszynowego.

Opis materiału:
Do regularnego czyszczenia i konserwacji podłóg. W 
trakcie mycia komponenty zawarte w produkcie 
rozpuszczają zanieczyszczenia, pozostawiając warstwę 
pielęgnacyjną, która optycznie niweluje zarysowania 
lub zmatowienia powierzchni

Zastosowanie przy nakładaniu:
a) Konserwacja:

Dokładnie odkurzyć powierzchnie z piasku oraz innych 
zanieczyszczeń działających jak papier ścierny. 

Rozcieńczonym koncentratem konserwująco 
czyszczącym PANDOMO® SP-CR (ok. 50 ml na 8 litrów
wody), umyć powierzchnie i lekko wilgotną pozostawić 
do wyschnięcia. Nie wycierać dodatkowo czystą wodą.

Zaleca się stosowanie dwóch pojemników. Jeden z 
czystym, rozcieńczonym PANDOMO®  SP-CR, drugi do 
wyżymania szmatki lub mopa.  

b) Usuwanie drobnych uszkodzeń:

Rozcieńczonym koncentratem PANDOMO® SP-CR
(ok. 200 ml na 8 litrów wody), umyć podłogę                              
przecierając intensywniej miejsca matowe lub zaryso-
wane. Pozostawić do wyschnięcia. Widoczne po               
wyschnięciu pasy wypolerować suchą ścierką lub mopem.

Ważne wskazówki:
Nie należy mieszać PANDOMO® SP-CR z innymi 
środkami czyszcząco - pielęgnującymi. Ich działanie w 
połączeniu z PANDOMO® SP-CR może doprowadzić 
do uszkodzenia powierzchni.
Należy zawsze pracować z dwoma pojemnikami, w 
jednym należy trzymać czysty roztwór, drugi używać 
w celu wyżymania ścierki.
Do czasu wyschnięcia powierzchni po użyciu
PANDOMO® SP-CR nie należy obciążać jej ruchem
pieszym.

Wskazówki:
Przy każdorazowym czyszczeniu powierzchni nie należy 
jej zbytnio namaczać, pracować z użyciem jedynie     
wilgotnej ścierki. 

Ochrona i dbałość o podłogę w pierwszych dniach po jej 
wykonaniu, pełne utwardzenie i związanie powierzch-
niowych środków ochronnych, wydłuża jej wieloletnią 
trwałość, żywotność i estetykę.

Pełne obciążenie może nastąpić po utwardzeniu się 
wchłoniętego oleju mineralnego (ok. 2-3 dni, zależnie 
od warunków otoczenia, klimatycznych).

Wskazówki BHP:
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Składniki 
preparatu są biodegradowalne. Po wyschnięciu, 
produkt jest bezpieczny dla zdrowia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie 
wdychać. Środek po rozcieńczeniu może zostać 
odprowadzony do ścieków.
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Dane techniczne
produktu według normy jakości ARDEX:

Zużycie materiału:   ok. 10 – 20 ml/m² 
Gęstość:                   ok. 1,0 g/cm³    
Wartość pH:             ok. 8,5              
Wygląd:    żółtawa ciecz      

Rozpuszczalność 
w wodzie :                całkowita             
Temperatura- 

ok. + 15 + 25°C
obróbki:  
Oznakowanie zgodne z
GHS/CLP:  nie

KOznakowanie zgodne z
GGVSEB/ADR:         nie
GISCODE: GU 40 
Opakowanie: Kanister 5 L netto 

Butelka  1 L netto
Magazynowanie: ok. 24 miesięcy w suchym i  

ogrzewanym pomieszczeniu w 
zamkniętych opakowaniach.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia
dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń.
Są to jednak tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości
produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz
na jakość wykonywania prac.
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