
strana1 z 3

Technický list
PANDOMO®

PANDOMO® Impregnation
impregnace, ochrana povrchu

• polomatná
• odolná otěru
• odpuzuje vodu a nečistoty
• zvýrazňuje barvu, čirá, bezbarvá
• velmi nízká spotřeba
• na bázi siloxanu a silanu
• difuzně otevřený
• velmi nízké emise (EC 1 PLUS )

pro ošetření leštěného povrchu  PANDOMO® W1 2.0, PANDOMO® W3 2.0,
PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2, PANDOMO® Studio a Terrazzo

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at
www.ardex.cz

Výrobce certifikován dle:  
EN ISO 9001 a 
EN ISO 14001

Oblast použití:
pro stěny a podlahy v interiéru.
Pro ochranu povrchů PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, PANDOMO® K1, 
K3, PANDOMO® K2, Terrazzo und PANDOMO® Studio. Pro privátní 
obytné objekty i objekty s častou zátěží jako jsou výstavní prostory, 
vstupní prostory a recepce veřejných budov a prodejních prostor.

Popis produktu:
PANDOMO® Impregnation je produkt na bázi  silanu a siloxanu.
Ošetření leštěných ploch PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0,
PANDOMO® K1, K3, K2 und PANDOMO® Studio.
Takto ošetřené povrchy  PANDOMO® Impregnation  vytvářejí povrch 
odolný znečištění a otěru 

Zpracování na stěně  na povrchy z PANDOMO® W1 2.0 popř.
PANDOMO® W3 2.0 popř.  PANDOMO® Studio
po aplikaci dekorativní stěrky musí plocha dostatečně vyschnout  (ca. 
5 hodin), a přebroušena excentrem  (např.ROTEX, Fa. Festo) při použi-
tí brusného papíru zrnitosti 120.
Alternativně je možno použít  brusnou mřížku firmy Mirka nebo zrni-
tost 180,  Abranet a 4000 . Doporučena aplikace jedné vrstvy 
PANDOMO® Impregnation . PANDOMO® Impregnation naneste pomocí 
malířského štětce  nebo houbou v tenké vrstvě na povrch . Nanášení 
PANDOMO® Impregnation nanášejte na stěně odspoda stěny směrem 
nahoru. Zabráníte tak vzniku fleků.

Přebytečný materiál bezprostředně  setřete krouživými pohyby  
bavlněným hadrem a vmasírujte do povrchu. 
Neponechávejte na povrchu lesklé plošky a místa . Nanášení 
impregnace by mělo být ve stejném směru jak bylo prováděno 
stěrkování povrchu stěrkou.

Zpracování na podlahách z  PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® 
K2 und PANDOMO® Studio:
Broušení a leštění povrchu z PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2 a
PANDOMO® Studio je detailně popsáno v jejich technických listech.
Nanášejte v malém množství na povrch krouživými pohyby bílým 
mopem nebo podlahovou mycí stěrkou  Nanášejte jen tolik materiálu 
který je schopen povrch plochy pobrat. Po ca.10 minutách odvětrání 
povrch zaleštěte talířovou leštičkou (tzv.kačenou) bílým nebo 
béžovým padem . Podle velikosti plochy vyměňte pad za čistý. Po 
vmasírování do povrchu a přeleštění nesmí zůstat na ploše lesklé 
plochy  a povrch musí vypadat stejnoměrně

zastoupení pro ČR a SR
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Špatně přístupné plochy nanášejte a rozleštěte  ručně padem nebo 
bezbarvým savým hadrem bez chlupů.Pokud je povrch po nanesení 
první vrstvy neuspokojivý (v závislosti od kvality a zaleštění povrchu) , 
můžete po 2-4  hodinách aplikovat druhou vrstvu 
Následující den  (po 24 hodinách) již nesmí být proveden žádný další 
nátěr PANDOMO® Impregnation 
Plochu další den přeleštěte bílým nebo béžovým padem. 
pokud bude následovat aplikace  SP-MS nebo SP-GS musí být prove-
den nejdřive aplikace mezivrstvy plničem pórů  PANDOMO® SP-F 
Porenfüller .
Pokud je povrch ošetřen lakem PANDOMO® SP-PS není žádná 
mezivrstva nutná
V každém případě by ale povrch laku PANDOMO® SP-PS měl být ošet-
řen tzv.obětní vrstvou PANDOMO®SP-MS nebo SP-GS 
Při aplikaci dbejte pokynů technických listů PANDOMO® SP-MS, SP-GS, 
SP-F a SP-PS .

Upozornění:
Přebytečný materiál na povrchu po vytrvrzení materiálu vytvoří plošky 
, které je možno odstranit pouze přebroušením 

Zpracování povrchů PANDOMO® BG/BW, MW/ MB, PB/PW:
terazzo povrchy po přebroušení zrnitostí 220 nebo 400 musí být ab-
solutně čistě bez prachu a suché 
dbejte příslušných pokynů  v technických listech.
pomocí mopu nebo podlahové mycí stěrky
Nanášejte v malém množství na povrch krouživými pohyby bílým 
mopem nebo podlahovou mycí stěrkou  Nanášejte jen tolik materiálu 
který je schopen povrch plochy pobrat. Po ca.10 minutách odvětrání 
povrch zaleštěte talířovou leštičkou (tzv.kačenou) bílým nebo 
béžovým padem . Podle velikosti plochy vyměňte pad za čistý. Po 
vmasírování do povrchu a přeleštění nesmí zůstat na ploše lesklé 
plochy  a povrch musí vypadat stejnoměrně.
Špatně přístupné plochy nanášejte a rozleštěte  ručně padem nebo 
bezbarvým savým hadrem bez chlupů.Pokud je povrch po nanesení 
první vrstvy neuspokojivý (v závislosti od kvality a zaleštění povrchu) , 
můžete po 2-4  hodinách aplikovat druhou vrstvu 
Podle situace by měl další dem být proveden další nátěr do úplného 
nasycení povrchu terazza. Povrch rozleštěte padem do rovnoměrné-
ho vzhledu.
Závěrečná další ochranná vrstva není potřebná

Upozornění:
Určeno pro profesionální aplikaci.
Běhen aplikace, schnutí a vyzrání impregnace zajistěte dosta-
tečné větrání prostor.
V uzavřených a špatně větratelných prostorách používejte 
vhodný respirátor.Zabraňte průvanu a vypněte klimatizaci.
Zamezte prašnému procesu během aplikace
Zpracovávejte při teplotě nad +15°C .

Odolnost impregnace:
PANDOMO® Impregnation zvyšuje odolnost povrchů z PANDOMO® W1 
2.0, W3 2.0, K1, K3, K2 a Pandomo Studio . Pokud dojte všeobecně 
k potřísnění povrchu chemikáliemi, je nutno je co nejdříve odstranit z 
povrchu .
V případě nejistoty nebo testování odolnosti proveďte testovací plo-
chu.
Není určen pro trvale vlhké prostory

Odolnost světlu:
PANDOMO® Impregnation vykazuje pod působením UV minimální, ne-
znatelné zabarvení. 

Čištění a likvidace:
Pracovní nářadí vyčistíte po použití čističem štětců nebo acetonem.. 
Čištění provádějte mimo, nejlépe v otevřených prostorách.
Pro likvidaci a odstranění platí údaje z EG Bezpečnostního listu pro-
duktu 

Bezpečnost práce:
Během celého procesu aplikace, schnutí a vyzrávání impregnace vě-
trejte .
Ve spatně větratelných prostorách používejte vhodný respirátor.
Zamezte průvanu  a vypněte klimatizaci.
Výrobek hydrolyzuje za vzniku metanolu, který může být v krajních a 
individuálních situacích nebezpečný.Dbejte údajů uvedených v bez-
pečnostním listu produktu. 
Pouze pro profesionální a zaškolené aplikátory
Uchovejte před dosahem dětí.
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky rukou, očí.
Skladujte v chladu ve větraných prostorách, chraňte před vysokou 
teplotou, otevřeným ohněm a jiskrami.
Nekuřte při manipulaci a aplikaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: po dobu několika minut proplachujte vodou. 
Pokud máte kontaktní čočky, vyndejte je.
Při podráždění očí: konzultujte s  lékařem
Obsah/nádobu likvidujte dle platných lokálních pravidel. 
Jakékoliv další podrobné údaje naleznete v Bezpečnostním listu pro-
duktu. 

PANDOMO® Impregnation
impregnace, ochrana povrchu
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Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:
Objemová hmotnost: ca. 1,03 kg/ l
Spotřeba: PANDOMO® W1 2.0 popř. W3 2.0

ca. 25 – 30 g/m2 při jednom nátěru 
 
 PANDOMO® K1 popř. K3
ca. 50 g/m2 při při jednom nátěru
 
 PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG písek) ca. 
50 – 60 g/m2 při jednom nátěru
 
 PANDOMO® K2
ca. 50 – 60 g/m2 při jednom nátěru
 
 PANDOMO® Studio
50 g/m2 při prvním nátěru     
25 g/m² při druhém nátěru

 
 

Označení
GHS/CLP:  signální slovo  (CLP): Nebezpečí

H226 - hořlavá kapalina a páry
H319 - způsobuje vážné podráždění očí 

EMICODE: EC 1 PLUS =velmi nízké emise PLUS

Balení:        kanystr 2,5 l
Skladovatelnost:       uzavřené v suchém prostředí   ca. 12 
měsíců

PANDOMO® Impregnation
impregnace, ochrana povrchu
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přebíráme záruku za kvalitu našich produktů. Zkušenosti a přístup provádějící firmy a podmínky na stavbě, realizaci  mohou pozitivně ale i negativně ovlivnit výsledné vlastnosti produktu.  
Na tento faktor nemáme přímý dosah .




