SP-CR
Údržbový a opravný prostředek
K péči a čištění olejovaných podlah PANDOMO Floor, PANDOMO FloorPlus
a PANDOMO Loft ošetřovaných výrobky PANDOMO SP-GS nebo PANDOMO
SP-PS.
Rozpouští nečistoty
Opravné složky v ošetřujícím filmu
Nízká pěnivost
Netvoří nežádoucí viditelné vrstvy
Koncentrát
Velmi vydatný

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www. ardex.cz

SP-CR
Údržbový a opravný prostředek
Oblast použití:
K pravidelnému údržbovému čištění a péči o všechny
PANDOMO Floor/FloorPlus/Loft podlahy ošetřované produkty PANDOMO SP-SL, PANDOMO SP-PS, PANDOMO SP-GS.
Pouze pro interiér. Vhodné pro čištění strojem.
Vlastnosti:
- rozpouští nečistoty
- opravné složky v ošetřujícím filmu
- nízká pěnivost
- netvoří nežádoucí viditelné vrstvy čistidel
Obsažené čistící komponenty rozpouští znečištění na
povrchu a udržují je ve vodě pro vytírání. Ošetřující složky zůstávají po vyschnutí v malé vrstvě na povrchu, netvoří ale žádné viditelné vrstvy.
Zpracování:
a) Údržbová péče:
Napřed odstraňte za pomoci smetáku, nebo vysavače s
kartáčem nečistoty a písek. Tyto totiž působí stejně jako
brusný papír.
PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek zřeďte vodou (cca. 50ml na 8 litrů vody).
Plochu navlhko setřete a nechte uschnout. Neoplachujte
znovu čistou vodou.
Je doporučeno pracovat vždy se dvěma kbelíky. Jeden
pro čistý PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek a druhý pro vyždímání hadru na podlahu.

Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:
Spotřeba: cca. 10-20 ml/m2
Hustotota: cca. 1,0 g/cm3
Hodnota pH: cca. 8,5
Vzhled: tekutý, čirý, nažloutlý
Rozpustnost ve vodě: úplná
Teplota pro zpracování: cca. +15 až +25°C
Označení dle GHS/CLP: žádné
Označení dle GHS/ADR: žádné
GISCODE: GU 40
Balení:
Kanystr z umělé hmoty 5 L netto
Kanystr z umělé hmoty 1 L netto
Skladování:
skladovatelný cca. 24 měsíců v originálním uzavřeném balení v chladných mrazuprostých prostorách.
Již otevřený výrobek vždy dobře uzavřete a co nejrychleji spotřebujte.

b) Opravení drobných poškození, škrábanců
PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek zřeďte vodou (cca. 200ml na 8 litrů vody). Plochu navlhko
setřete. Lehké škrábance, matná místa a jiné poškození
zmizí nebo budou méně viditelné. Šmouhy, které se objeví po usušení vyleštěte suchým hadříkem nebo mopem.
Případný vzniklý film bude z povrchu odstraněn několikanásobným setřením/čištěním.
Váš odborný velkoobchod:

Zásadně: při každém čištění na podlahu nevylívat vodu.
Vždy ošetřujte podlahu za vlhka, ne mokra. Čím více budete v prvních dnech chránit čerstvě ošetřenou podlahu,
tím delší bude její životnost.
Bezpečnost a likvidace:
Uchovejte mimo dosah dětí.
Obsah a obal odstraňte v souladu s místními/regionálními/národními a mezinárodními předpisy.

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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Důležitá upozornění:
PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek nemíchejte s jinými ošetřujícímí a čisticími prostředky.
Dokud má film zanechaný PANDOMO SP-CR údržbovým a opravným prostředkem ještě lesklý vlhký vzhled,
nevstupujte na ošetřenou plochu a nepřetírejte.

