
Specjalna zawiesina wosków i żywic akrylowych 
tworząca powłokę ochronną

Jedwabisty mat

Antypoślizgowy

Zabezpieczający przed wnikaniem brudu

Trwały

Odporny na ścieranie

Lakier ochronny matowy 
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SP-MS
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Wyprodukowane
w systemie jakości QM/UM 
zgodnym z DIN EN ISO 
9001/14001



Zakres zastosowania:
Do wewnątrz.
PANDOMO® SP-MS stanowi powłokę ochronną dla systemów 
podłogowych, które zostały zabezpieczone przy pomocy 
impregnatu olejowego PANDOMO® SP-SL oraz impregnatu 
poliuretanowego na bazie wody PANDOMO® SP-PS.
Powierzchnie podłóg, które zostały zabezpieczone przy pomocy 
impregnatu olejowego PANDOMO® SP-SL, muszą najpierw 
zostać zagruntowane  preparatem gruntującym
PANDOMO® SP-F.

Właściwości:
– antypoślizgowa
– krótkotrwała ochrona przed wnikaniem wilgoci
– odporna na ścieranie
– jedwabisty połysk

Sposób użycia:
PANDOMO® SP-MS może być nanoszony na powierzchnie, które 
zostały zabezpieczone PANDOMO® SP-F oraz PANDOMO® SP-
PS tylko całkowitym ich wyschnięciu. Odpowiednio po 4 i 12 
godzinach (w temperaturze +20°C).

PANDOMO® SP-MS nanosić na podłoże cienko i równomiernie za 
pomocą mopa z krótkim włosem lub bawełnianej łasicy.
Zabezpieczoną powierzchnię można umyć po pełnym wyschnięciu 
powłoki.
Wskazówki:
PANDOMO® SP-MS  nie może być mieszany z innymi środkami 
zabezpieczającymi powierzchnie. Nie używać do bieżącej 
pielęgnacji posadzki.
Tak długo jak powierzchnia błyszczy po naniesieniu powłoki 
ochronnej, posadzki nie można użytkować ani zmywać.
Narzędzia umyć czystą wodą natychmiast po użyciu.
Pełne obciążenie posadzki po pełnym wyschnięciu impregnatu 
olejowego ewentualnie poliuretanowego oraz pierwszej pielęgnacji, 
może nastąpić  najwcześniej po 5-7 dniach (w zależności od 
warunków otoczenia)

Pielęgnacja posadzki:
Do regularnej pielęgnacji posadzki używać koncentratu czyszcząco 
konserwującego PANDOMO® SP-CR.
Przed użyciem, powierzchnię zamieść lub odkurzyć. PANDOMO® 
SP-CR rozcieńczyć, ok. 50 ml na 8 litrów wody.
Umyć powierzchnię i lekko wilgotna pozostawić do wyschnięcia. Nie 
wycierać dodatkowo czystą wodą.

Gruntowne czyszczenie:
W przypadku intensywnych zabrudzeń, których nie można usunąć 
w trakcie bieżącej pielęgnacji, zalecane jest gruntowne 
czyszczenie.
W tym celu należy użyć środka do gruntownego czyszczenia 
posadzki PANDOMO® SP-BC. 
Wszelkie dane techniczne dostępne są w karcie technicznej 
produktu. Po gruntownym czyszczeniu posadzki przy pomocy 
PANDOMO® SP-BC  należy pozostawić powierzchnie do 
całkowitego wyschnięcia. 

Po całkowitym wyschnięciu, podłoga musi być zabezpieczona 
impregnatem olejowym PANDOMO® SP-SL i PANDOMO® SP-MS 
oraz całkowicie wyschnięta.

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

Wskazówki bezpieczeństwa:
Chronić przed dziećmi.
Unikać kontaktu z oczami oraz skórą. W razie takiego kontaktu, 
przemyć natychmiast dokładnie wodą.
W przypadku kontaktu z oczami, kontaktować się
z lekarzem.
Zakładać okulary i rękawice ochronne
Pojemnik/zawartość utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Lakier ochronny matowy 
SP-MS

Jacek Ziętara
Podświetlony

Jacek Ziętara
Podświetlony

Jacek Ziętara
Podświetlony



Dane techniczne według normy 
jakości ARDEX:

Zużycie:     
Gęstość: 
pH:              
Wygląd: 
Rozpuszczalność 
w wodzie: 
Temperatura 
stosowania: 

Czas wysychania: 

Oznakowanie zgodne 
z GHS/CLP:

ok. 40 – 50 ml/m² 
ok.1,0 g/cm³
ok. 8,5
mętny, biała ciecz

całkowita

 ok. + 15 - + 25°C Ogrzewanie 
podłogowe odpowiednio wcześniej 
wyłączyć.
Lepki po ok. 30 min.
 Po około 2 godzinach mozliwość 
ostrożnego chodzenia. Po ok 3 - 5 
dniach mozliwość pełnego obciążania.  
W tym czasie czyścić na sucho, 
ograniczać użycie wody.  Niska 
temperatura i wypodwyższona 
wilgotność powietrza wydłuża czas 
wiązania.

brak

Oznakowanie zgodne z 
GGVSEB/ADR:           brak
GISCODE: 
Opakowanie: 
Składowanie: 

Okres przechowywania: 

GE 10 
Kanister z tworzywa sztucznego 5 l
 w chłodnym pomieszczeniu, chronić 
przed mrozem. Rozpoczęte opakowanie 
dobrze zamknąć
 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu

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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