SP-GS
Hedvábně lesklá uzávěra
Akrylátovo-vosková-ochranná uzávěra, tvořící ochranný film
Hedvábně lesklá
Protiskluzová
Odpuzuje nečistoty
Odolná
Pochůzná
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SP-GS
Hedvábně lesklá uzávěra
Oblast použití:
Pro interiér.

Plochy setřete, tak aby zůstaly jen lhce vlhké a nechte
uschnout. Neomývejte znovu čistou vodou.

PANDOMO® SP-GS hedvábně lesklá uzávěra je
ochranný film pro PANDOMO® podlahové systémy, které jsou opatřeny PANDOMO® SP-SL uzavíracím olejem
nebo PANDOMO® SP-PS uzavíracím nátěrem na bázi
vodního polyuretanu.
Podlahové plochy, které byly ošetřeny PANDOMO® SPSL, musí být napřed napenetrovány PANDOMO® SP-F
uzávěrou pórů.

Základní čištění:
Při dlouhotrvajícím znečištění podlahy, které nelze odstranit pravidelnou údržbovou péčí, doporučujeme použít základní čisticí prostředek PANDOMO® SP-BC. Pokyny pro
zpracování naleznete v technickém listu.

Vlastnosti:
- protiskluzová
- ochranný film proti krátkodobě působícím tekutinám
- pochůzná
- hedvábně lesklá
PANDOMO® SP-GS hedvábně lesklá uzávěra tvoří hedvábně lesklou ochrannou vrstvu na povrchu plochy a
zároveň prohlubuje barvu.
Zpracování:
PANDOMO® SP-GS hedvábně lesklá uzávěra může být
nanesena pouze na vytvrzenou výplň pórů PANDOMO®
SP-F (doba schnutí min. 4 hodiny při teplotě cca +20°C)
nebo naprosto suché PANDOMO® PS uzavřené plochy
(doba schnutí min. 12 hodin při cca +20°C).
PANDOMO® SP-GS hedvábně lesklá uzávěra se nanáší nezředěná, rovnoměrně a v tenké vrstvě za pomocí
válečku z jehněčí kůže nebo lasička mopu.
Nestírejte právě nanesený přípravek. Zamezte tvorbu
kaluží způsobenou okamžítým smytím.
Upozornění
PANDOMO® SP-GS hedvábně lesklou uzávěru nemíchejte s žádnými jinými ošetřujícími a čisticími prostředky a nepoužívejte pro pravidelnou údržbu v domácnosti.
Dokud se ochranný film ještě vlhce leskne, nevstupujte
na podlahu a nepřetírejte ji.
Pracovní pomůcky po použití okamžitě dostatečně
omyjte vodou.
Plné zatížení je možné nejdříve po 5-7 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách)
Čím více budete v prvních dnech chránit čerstvě ošetřenou podlahu, tím vyšší bude její životnost.
Pravidelná údržba:
K pravidelnému údržbovému čištění používejte PANDOMO® SP-CR údržbový a opravný prostředek.
Nejprve odstraňte z povrchu smetákem nebo vysavačem s kartáčem nečistoty a písek. PANDOMO® SP-CR
zřeďte vodou v poměru cca 50ml PANDOMO® SP-CR
na 8 litrů vody.

Obecné:
Po očištění plochy pomocí PANDOMO® SP-BC musí být
dodržen dostatečně dlouhý čas pro schnutí. Podlaha musí
být před použitím uzavíracího oleje PANDOMO® SP-SL a
hedvábně lesklé uzávěry PANDOMO® SP-GS absolutně
suchá.
Bezpečností pokyny a likvidace odpadu:
Uchovejte mimo dosah dětí!
Obsah/obal odstraňte v souladu s místními, regionálními,
národními a mezinárodními předpisy.

SP-GS
Hedvábně lesklá uzávěra
Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:
Spotřeba materiálu: cca 40-5 ml/m2
Hustota: cca 1,0 g/cm3
Hodnota pH: cca 8,5
Vzhled: tekutý, kalný, bělavý
Rozpustnost ve vodě: úplná
Teplota zpracování: cca 15-25°C (teplota povrchu)
podlahové vytápění dostatečně ztlumené nebo vypnuté
Doba schnutí:
		
		
		
		
		
		
		

možnost dotyku po cca 30 min.
po cca 2 hod. plně pochůzná
po 3-5 dnech jsou plochy plně
zatížitelné. Během tohoto času 		
pokud možno čistěte pouze čistou
vodou nebo na sucho. Nízké teplo
ty a vysoká vlhkost vzduchu pro		
dlužují dobu schnutí.

Označení dle GHS/CLP: žádné
Označení dle GHS/ADR: žádné
GISCODE: GE 10
Balení: kanystr z umělé hmoty, 5 litrů netto
Skladování: v chladu, chraňte před mrazem, otevřené obaly znovu dobře uzavřete
Doba skladovatelnosti: cca 12 měsíců v originálních uzavřených obalech. Otevřená balení co nejdříve spotřebujte.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za
všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.
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