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Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji podłóg PANDOMO®, 
FloorPlus, Loft oraz Studio

PANDOMO® Floor, Floor Plus, Loft oraz Studio są wytrzymałymi, bezszwowymi podłogami 

mineralnymi, które należy chronić przed przedostaniem się brudu. Większości zabrudzeń można 

uniknąć, tworząc obszary wychwytywania brudu przy wejściach, używając specjalnych mat, które 

zapewnią regularne i rutynowe czyszczenie. Podłogi PANDOMO® podlegają naturalnemu zużyciu, 

które zależy od natężenia ruchu. Stoły i krzesła powinny jednak zawsze być wyposażone w miękkie 

podkładki filcowe, aby uniknąć pozostawiania drobnych, miejscowych zarysowań na powierzchni 

podłogi.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja  jest niezbędna, aby zapewnić długą żywotność podłogi. 

Te zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji podłóg zapewniają kompleksowy przegląd i oferują 

kilka ważnych porad.

Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie, konieczne jest stosowanie środków czyszczących 

i konserwujących PANDOMO®.
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Po zwilżeniu mopa w rozworze, należy go wycisnąć i następnie przemyć 
podłogę. 

Od czasu do czasu spłukać brud, który gromadzi się w mopie.
W przypadku silnego zabrudzenia roztwór czyszczący należy wymienić.

Nie przecierać później podłóg czystą wodą. Zamiast tego po prostu 
zostawić je do wyschnięcia. W razie potrzeby można przetrzeć 
powierzchnie do sucha za pomocą suchego mopa.

W celu przygotowania roztworu czyszczącego, należy wymieszać 50 ml 
PANDOMO® SP-CR Środka do konserwacji i czyszczenia z 8 litrami 
czystej wody.

Lekkie zabrudzenia, które nie reagują na zamiatanie lub odkurzanie, 
można usunąć za pomocą środka do konserwacji i czyszczenia 
PANDOMO® SP-CR.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja polega na usuwaniu luźnych 
zabrudzeń i kurzu z podłóg za pomocą szczotki lub odkurzacza 
wyposażonego w specjalna nakładkę. Piasek i żwir na powierzchni mają 
działanie ścierne i należy je jak najszybciej usunąć.

1 Regularne czyszczenie i konserwacja 

1.1 Regularne czyszczenie i konserwacja - ręczne  
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W celu przygotowania roztworu czyszczącego, należy wymieszać 200 ml 
PANDOMO® SP-CR Środka do konserwacji i czyszczenia z 8 litrami czystej 
wody.

Przemyć podłogę przecierając intensywniej miejsca matowe lub 
zarysowane. Pozostawić do wyschnięcia. Matowe lub zarysowane 
miejsca będą mniej widoczne. 

Jeśli pojawią się pasy, można je wypolerować suchą szmatką lub mopem. 
Warstwę ochronną można regenerować poprzez regularne mycie lub 
czyszczenie powierzchni za pomocą PANDOMO® SP-CR.

1.3 Odnawianie warstwy ochronnej / naprawa drobnych 
uszkodzeń powierzchni (np. rysy lub zmatowienia).

Regularna konserwacja, szczególnie wewnątrz budynków, może być 
wykonywana również maszynowo. Stosując maszynę czyszczącą do 
podłóg typu LUX Uniprof, wszystkie podłogi PANDOMO® będą 
wyczyszczone bardzo skutecznie i delikatnie.

Czyszczenie konserwacyjne i usuwanie brudu z powierzchni przez 
maszynę odbywa się poprzez rozpylanie czystej wody na powierzchnię (w 
razie potrzeby można dodać PANDOMO® SP-CR w stosunku 50 ml SP-CR 
do 8 litrów czystej wody).

Czyszczenie powinno odbywać w sposób zgodny z instrukcjami wydanymi 
przez producenta maszyny myjącej.

1.2 Regularne czyszczenie i konserwacja – maszynowe  
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Pozostawić na powierzchni przez ok. 10 minut, następnie należy sprawdź 
czy środek przedostał się przez warstwę zabezpieczeń aż do podłoża.       
Nie można doprowadzić do wyschnięcia preparatu; w razie potrzeby 
nałożyć kolejny raz PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego 
czyszczenia.

Po zwilżeniu powierzchni wodą, należy ją wyszorować miękką szczotką, 
białym lub beżowym padem (maszyną jednotarczową) lub maszyną do 
czyszczenia podłóg typu LUX Uniprof.

Uwaga: Podstawowe i intensywne czyszczenie 
powinno być wykonywane wyłącznie przez 
autoryzowanego wykonawcę !

Aby poradzić sobie z uporczywym brudem i warstwami patyny na 
podłogach, których nie można usunąć za pomocą regularnej konserwacji 
(zgodnie z opisem w punkcie 1), zalecamy dokładne i gruntowne 
czyszczenie.

                                                                                                      
Rozcieńczyć PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego 
czyszczenia, czystą wodą w stosunku do 1: 5 i nanieść go na 
podłoże za pomocą bawełnianego mopa.

2.1 Podstawowe / intensywne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem                  
olejowym PANDOMO® SP-SL i lakierem ochronnym SP-GS

2 Podstawowe / intensywne czyszczenie
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Pozostawić na powierzchni przez ok. 2 minuty. Nie można doprowadzić do 
wyschnięcia preparatu; w razie potrzeby nałożyć kolejny raz PANDOMO® 
SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia.

2.2 Podstawowe / intensywne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych 
impregnatem poliuretanowym na bazie wody PANDOMO® SP-PS

                                                                                                                       
Rozcieńczyć PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia, 
czystą wodą w stosunku do 1: 10 i nanieść go na podłoże za pomocą 
bawełnianego mopa.

 

Następnie płyn, należy usunąć za pomocą mopa lub odkurzacza 
zasysającego wodę.

Płukanie czystą wodą, trzeba wykonać kilka razy aż cały środek zostanie 
usunięty. Po całkowitym wyschnięciu PANDOMO® SP-BC, powierzchnię 
należy wypolerować przy użyciu szlifierki trójtarczowej (np. TRIO Lagler). 
papierem o gramaturze 120.
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Po zwilżeniu powierzchni wodą, należy ją wyszorować miękką szczotką, 
białym lub beżowym padem (maszyną jednotarczową) lub maszyną do 
czyszczenia podłóg typu LUX Uniprof.

Płukanie czystą wodą, trzeba wykonać kilka razy aż cały środek zostanie 
usunięty.

Następnie płyn, należy usunąć za pomocą mopa lub odkurzacza 
zasysającego wodę.

                                                                                                               
Następnie podłoże, należy ponownie zabezpieczyć stosując odpowiednie 
produkty impregnujące i zabezpieczające PANDOMO®.                            
Proces  ten może wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony     
i autoryzowany partner PANDOMO® !                                                          
W celu uzyskania informacji o autoryzowanych wykonawcach PANDOMO® 
prosimy o kontakt na stronie www.pandomo.com.pl

PANDOMO® SP-CR Koncentrat czyszcząco - konserwujący

Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych środkami olejowymi oraz impregnatami
PANDOMO® SP-MS/GS i PANDOMO® SP-PS

• Rozpuszcza zanieczyszczenia
• Zawiera środki konserwujące
• Nisko pieniący
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Bardzo wydajny

Opakowanie : Kanister 5 litrów lub  butelka 1 litr

PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia

Do gruntownego czyszczenia podłóg PANDOMO®, na których zastosowano preparat 
impregnujący PANDOMO® SP-MS/GS lub impregnat poliuretanowy na bazie wody 
PANDOMO® SP-PS.

• Środek intensywnie czyszczący
• Wolny od rozpuszczalników
• Usuwa uporczywe zabrudzenia
• Rozpuszczalny w wodzie
• Hamuje powstawanie piany

 Opakowanie: Kanister 5 litrów

3 Przegląd produktów 
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Ważna uwaga:
Podłogi PANDOMO® są w dużej mierze odporne na wodę i chemię gospodarczą. Jednak środki czyszczące na bazie alkoholu lub 
zasadowe, a także silne roztwory alkaliczne lub kwasowe, które pozostają na powierzchni przez dłuższy czas, mogą uszkodzić 
powierzchnie. Nowo wykonane podłogi nie powinny być obciążane ruchem pieszym, przez co najmniej 12 godzin i nie powinny być 
nadmiernie obciążane przez około 3-7 dni.

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

Rozlane płyny należy natychmiast usunąć ponieważ, długotrwałe działanie zwiększa ryzyko zaplamienia. Wysokie natężenie ruchu 
zmniejsza trwałość powłoki i może być wymagane nałożenie kolejnej warstwy w celu utrzymania pożądanego efektu wykończenia 
powierzchni. 

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.

Źródło inspiracji dla twoich pomysłów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie PANDOMO® pod adresem 
www.pandomo.com.pl. Oprócz kompleksowych informacji o produktach, 
można również, zobaczyć zdjęcia z międzynarodowych realizacji, 
pokazujące wiele różnych możliwości oferowanych przez PANDOMO®. 
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ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6

55-200 Oława
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl  

www.pandomo.com.pl
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