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Certifikovaný výrobce 
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

SP-F



Plnič pórů

SP-F
Oblast použití:
Pro interiér.
Penetrace broušených a olejovaných povrchů před na-
nesením PANDOMO® SP-GS polomatné uzávěry.

Vlastnosti: 
PANDOMO® SP-F plnič pórů vniká do pórů v podkladu 
a vytváří v podkladu a na povrchu jemný film. To má za
následek rovnoměrnou savost podkladu a usnadňuje 
pozdější ošetření PANDOMO® SP-GS polomatnou 
uzávěrou. Plocha nadále umožňuje difúzi par. Není 
vhodný jako svrchní vrstva. 

Druh výrobku:
Tekutá, kalná, bělavá vodná penetrace obsahující 
akrylát a uretan.

Zpracování:
Pokud byl napřed nanesen PANDOMO® SP-SL uza-
vírací olej, musí vrstva schnout minimálně 12 hodin. 
(dodržujte údaje uvedených v technickém listě PAN-
DOMO® SP-SL). Na suchou plochu neneste rovno-
měrně v tenké vrstvě nezředěný PANDOMO® SP-F 
plnič pórů. Nevytírejte právě zaschlou plochu opatře-
nou PANDOMO® SP-F. Zamezte tvorbě louží vlivem 
okamžitého vytírání. Ve většině případů postačí jeden 
nátěr. Před dalším ošetřením musí plocha schnout min. 
4 hodiny při pokojové teplotě.

Upozornění:
Nedostatečné vyschnutí PANDOMO® SP-SL uzavíra-
cího oleje vede k bílému probarvení PANDOMO® SP-F 
plniče pórů. Toto probarvení zmizí během schnutí.

Bezpečnost a likvidace:
Uchovejte mimo dosah dětí.

Obsah a obal odstraňte v souladu s místními/regionál-
ními/národními a mezinárodními předpisy.

Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:

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 pro-
vedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze 
technických listů.
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Spotřeba:  cca 25 - 50 ml/m2

Hustota:   cca 1,0 g/cm3

Hodnota pH:  cca 8

Vzhled:   tekutý, kalný, bělavý

Rozpustnost 
ve vodě:   úplná

Teplota pro 
zpracování:  cca +15 až +25°C (teplota povrchu)
  podlahové vytápění zavčas ztlumte nebo  
  vypněte

Doba schnutí:  plocha je po cca 30 min. suchá, po cca 2 
hodinách je s opatrností pochůzná. Při níz-
kých teplotách se doba schnutí prodlužuje.

Čištění prac.
pomůcek:  ihned po použití dostatečným množstvím 

čisté vody

Označení dle 
GHS/CLP:  žádné

Označení dle 
GHS/ADR:  žádné

GISCODE:  GE 10

Balení:   kanystr z umělé hmoty 5l netto

Skladování:   skladovatelný cca 12 měsíců v originálním 
uzavřeném balení. Již otevřený výrobek 
vždy dobře uzavřete a co nejrychleji spo-
třebujte.


