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Zakres stosowania:
Do stosowania wewnątrz.

Wodny preparat akrylowo-uretanowy do gruntowania 
wypolerowanych i olejowanych powierzchgni podłóg 
przed stosowaniem PANDOMO® SP-GS.

PANDOMO® SP-F  wnikając w pory powierzchni, 
tworzy delikatny film. Prowadzi to do uzyskania jed-
norodnej porowatości powierzchni, co ułatwia aplikacje    
impregnatu PANDOMO® SP-GS.

Po zastosowaniu PANDOMO® SP-F powierzchnia 
pozostaje paroprzepuszczalna.

Opis materiału:
Preparat nie zawierający rozpuszczalników, bezwonny, 
na bazie żywicy akrylowo-uretanowej.

Zastosowanie przy nakładaniu:
Na wyschniętą, olejowaną powierzchnię należy nanieść 
równomierną, cienką warstwę nierozcieńczonego pre-
paratu. Gruntowanie jest możliwe po pełnym wyschnięciu 
oleju czyli po ok. 12 h (proszę zapoznać się z Kartą 
Techniczną produktu  PANDOMO® SP-SL).  Nie wcier-
ać produktu znajdującego się już w trakcie schnięcia. 
Należy zapobiegać tworzeniu się kałuż poprzez na-
tychmiastowe przecieranie. W większości przypadków 
wystarczy nałożenie jednej warstwy  PANDOMO® SP-
SL. Nakładanie drugiej warstwy możliwe jest po wy-
schnięciu pierwszej, po ok. 4 godzinach.  

Uwaga:
W przypadku zastosowania PANDOMO® SP-F 
na niewyschnięty olej PANDOMO® SP-SL mogą 
wystąpić białe przebarwienia. Po całkowitym 
wyschnięciu przebarwienie powinno zniknąć. 

Wskazówki BHP:
Nie zawiera detergentów i substancji drażniących.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie wdychać. Środek po rozcieńczeniu może zostać 
odprowadzony do ścieków.

Dane techniczne 
produktu według normy jakości ARDEX:

Zużycie materiału: ok. 25-50 ml/m² 

Gęstość: ok.1,0 g/cm³

Wartość pH: ok. 8

Temp.zapłonu: nie dotyczy

Rozpuszczalność 
w wodzie:  całkowita

Tempertura 
stosowania:  ok. + 15 - + 25°C

Ogrzewanie podłogowe
należy ograniczyć lub
wyłączyć.

po ok. 30 min.
po ok. 2 godzinach dopuszczalny 
jest ruch pieszy o lekkim 
natężeniu. 

Oznakowanie
zgodnie
z HS/CLP:  nie
Oznakowanie
zgodnie z
GGVSEB/ADR:         nie
GISCODE: GE 10 

Opakowanie: kanister 5 L netto

Magazynowanie:  W suchym i ogrzewanym po
mieszczeniu około 12 miesięcy 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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Czas schnięcia:

Czyszczenie 
narzędzi: natychmiast po użyciu - wodą




