SP-GS
Zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis
Plēvi veidojošs, ūdens bāzes impregnēšanas līdzeklis.
- Zīdaini spīdīgs.
- Neslīdošs.
- Izturīgs pret traipiem.
- Nodilumizturīgs.
- Izturīgs pret skrāpējumiem.

Manufacturer
with certified quality system
as per DIN EN ISO 9001

Izplatītājs: SIA “Krāsu serviss” | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | +371 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Ražotājs: Ardex GmbH 58430 Witten, P.O. Box 120, Vācija, tel.: + 49 (0) 2302/664-0, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de

SP-GS
Zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis
Lietošana:

Regulāra tīrīšana un apkope:

Iekštelpās.

Regulāru tehniskās apkopes tīrīšanu var veikt, izmantojot
PANDOMO® SP-CR apkopes un remonta tīrīšanas līdzekli.

Plēvi veidojošs akrila-vaska impregnēšanas līdzeklis uz ūdens
bāzes.
PANDOMO SP-GS zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis,
noslēdzošās aizsarg kārtas iegūšanai PANDOMO grīdas sistēmām,
kas ir ieeļļotas ar PANDOMO SP-SL akmens eļļu vai impregnētas
ar PANDOMO SP-PS ūdens poliuretāna impregnēšanas līdzekli.
Ar PANDOMO® SP-SL akmens eļļu apstrādātas grīdas virsmas
vispirms jāgruntē ar PANDOMO® SP-F grunti poru aizpildīšanai.

Īpašības:
–
–
–
–

Ar pretslīdes iedarbību
Pārklājums nodrošina īslaicīgu aizsardzību pret šķidrumiem
Nodilumizturīgs
Zīdains spīdums

PANDOMO® SP-GS uz virsmas veido zīdainu spīdumu.

Uzklāšana:
PANDOMO® SP-GS zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzekli var
uzklāt tikai uz sacietējuša PANDOMO® SP-F grunts (vismaz 4
stundu žūšanas laiks pie + 20 ° C) vai uz absolūti sausām
virsmām, kas nogruntētas ar PANDOMO® SP-PS (vismaz 12
stundu žūšanas laiks pie + 20 ° C). PANDOMO® SP-GS zīdaini
spīdīgs impregnēšnas līdzeklis ir jālieto neatšķaidīts un jāklāj
viendabīgi plānā kārtā ar aitādas tīrītāju (raķeļa tipa). Neslaukiet
jau nožuvušu produktu. Izvairieties no peļķu veidošanas.

Vispirms notīriet netīrumus un smiltis, izmantojot slotu vai
putekļsūcēja birsti.
Atšķaidiet PANDOMO® SP-CR proporcijā apm. 50 ml uz 8 litri
ūdens.

Vispārīgas piezīmes:
Pirmajās dienās izvairieties no intensīvas mehāniskās slodzes.
Tā rezultātā grīda kalpos daudz ilgāk. Lūdzu, ievērojiet tīrīšanas
gadījumā ar PANDOMO® SP-BC žūšanas laiku. Pirms PANDOMO®
SP-SL akmens eļļas un PANDOMO® SP-GS zīdaini spīdīga
pārklājuma uzklāšanas grīdai jābūt absolūti sausai.

Drošības un atkritumu utilizēšanas noteikumi:
Saskarsmē ar acīm: skalot ar ūdeni, ieskaitot zem plakstiņiem.
Saskarē ar ādu: Piesardzības nolūkos nomazgāt ar lielu
daudzumu ūdens un ziepēm.
Pie norīšanas: Izskalojiet muti ar ūdeni un dzeriet daudz ūdens.
Ja iespējams, izvairieties no vemšanas. Ja nepieciešams,
konsultējieties ar ārstu.
Apstākļi, no kuriem jāizvairās: nepakļaujiet temperatūrai virs +
35 ° C.
Sargāt no bērniem.
Izmetiet saturu / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem /
valsts / starptautiskajiem noteikumiem.

Piezīme:
Nejauciet PANDOMO® SP-GS ar citiem kopšanas un tīrīšanas
šķidrumiem. To nevar izmantot arī periodiskai tīrīšanai.
Nestaigājiet pa grīdu un neslaukiet to, kad tā vēl ir mitra.
Tīriet instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar ūdeni.
Pilnībā gatava lietošanai tikai pēc akmens eļļas nožūšanas
attiecīgi PU hermētiķis pēc 5-7 dienām (atkarībā no
klimatiskajiem apstākļiem).
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SP-GS
Zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis
Tehniskie dati,
balstoties uz ARDEX Kvalitātes Standartiem:
apm. 40-50 ml/m2

Blīvums:

apm. 1,0 g/cm3

pH vērtība:

apm 8,5

Šķīdība ūdenī:

pilnīga

Iestrādes
temperatūra:

+ 15oC – +25oC (Virsmas temperatūra. Laicīgi
izslēdziet grīdas apkuri).

Žūšanas laiks:

Virsma izžūst apm 30 minūšu laikā. Pēc apm. 2 – 3
stundām pa virsmu var uzmanīgi staigāt. Pēc 2 – 5
dienām virsma pilnībā pakļaujama slodzēm.
Zemākā temperatūrā žūšanas laiks pagarinās.

Iepakojums:

5 l plastmasas kannās

Uzglabāšana:

apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā ražotāja
iepakojumā.
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Mēs uzņemamies garantiju mūsu produktu nevainojamai kvalitātei. Mūsu apstrādes ieteikumi ir balstīti uz
izmēģinājumiem un praktisko pieredzi; tos tomēr var uzskatīt tikai par vispārīgiem ieteikumiem bez
kvalitātes garantijas, jo mums nav ietekmes uz darba vietas nosacījumiem un darba izpildi.
Dažādu valstu noteikumi atkarībā no vietējiem standartiem, būvniecības noteikumiem vai nozares
vadlīnijām var ietvert atsevišķas uzstādīšanas rekomendācijas.

