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Toepassingsgebied:
Voor binnen. Vloer.

Voor kleurverdieping van PANDOMO® Floor, FloorPlus en
Loft vloeroppervlakken

Type:
PANDOMO® SP-CEE is een 2-componenten kleurverdie-
pende emulsie voor dat PANDOMO® SP-PS, watergedra-
gen PU-sealer wordt aangebracht.

Niet geschikt als eindlaag.

Altijd in combinatie met PANDOMO® SP-PS gebruiken.

Verwerking op PANDOMO® K1, 
PANDOMO® K2 en PANDOMO® K3:
Na toepassing van PANDOMO® Floor, FloorPlus of Loft
moet het oppervlak, na voldoende droging (circa 12
uren) met een geschikte schuurmachine (bijv. TRIO,
Lägler) conform de voorschriften van de fabrikant gepo-
lijst worden.

PANDOMO® K1 en K3 moeten met schuurpapier 
120 gepolijst worden, PANDOMO® FloorPlus en K2 
met schuurpapier 100. Het is aan te bevelen om tussen
de schijven van de TRIO machine en de schuurschijven
zachte pads te leggen om een homogeen schuur-effect
te krijgen. 

PANDOMO® SP-CEE wordt in de voorgeschreven meng-
verhouding met een spiraalmengijzer gemengd. De 
mengtijd bedraagt minimaal 2 minuten. Om mengfouten
te vermijden, moet het materiaal na het mengen in een
andere, schone emmer worden gedaan en nog een keer
worden gemengd.

Met een verende spatel of rubberen afstrijker 
(epoxyvoegrubber) wordt het materiaal in een dunne
laag op het stofvrije oppervlak van PANDOMO® Floor,
Floor Plus en Loft aangebracht en dan direct met een
éénschijfsmachine en een zachte ronde borstel 
ingemasseerd. Overtollige hoeveelheden en materiaal-
ophopingen kunnen vlekken veroorzaken en moeten 
volledig weggewerkt worden.

Bij donker ingekleurde ondergronden is een tweede
opbrenging met PANDOMO® SP-CEE, zoals hierboven
beschreven, aan te raden, om kleurverschillen te 
vermijden.

Let op het volgende:
Na het padden mogen er geen spatten, machinesporen
of glimmende plekken op het oppervlak zichtbaar zijn.

Het oppervlak moet er na voltooiing zijdemat uitzien.
Droogtijd: ten minste 12 uren

Verbruik:
De hoeveelheid van het verbruik per laag zijn afhankelijk
van de omstandigheden in de ruimte (temperatuur, lucht-
vochtigheid) en de intensiteit van het polijsten (enkel met
100 korrel).

Donkere kleuren leiden tot een hoger verbruik. 

De volgende punten dienen in acht te worden
genomen: 
Het overschrijden van de luchtvochtigheid van 65 % rela-
tieve vochtgehalte dient te worden vermeden. Er moet
voor een goede luchtcirculatie in de ruimte worden
gezorgd. Stofvorming en andere verontreinigingen, die
op het oppervlak terecht kunnen komen, moeten worden
vermeden. Niet bij temperaturen onder +15°C verwer-
ken.

In uitgeharde toestand onschadelijk voor mens en dier.

Tijdens de verwerking moet een gepaste veiligheidsuit-
rusting (handschoenen, veiligheidsbril) worden gedragen.
Niet geschikt voor ruimtes, die constant nat zijn.

Bij het uitnemen van een gedeelte uit de verpakking de
schroefdraad en het deksel grondig reinigen.

Lichtechtheid: 
PANDOMO® SP-CEE vertoont onder UV-belasting slechts
een geringe vergelingstendens. 

Reiniging en afvalverwijdering:
Het gereedschap na gebruik grondig reinigen met
schoon water.

Aanwijzingen voor de afvalverwijdering vindt u in het 
veiligheidsinformatieblad.

Aanwijzing:
Component A: Geen

Component B:
Bevat isocyanaten. Kan allergische huidreacties veroor-
zaken. Schadelijk voor de gezondheid bij inademen. Kan
luchtwegen irriteren. Mag niet in handen van kinderen
geraken. Uitsluitend toepassen in goed geventileerde
ruimtes. Veiligheidshandschoenen dragen.
Oogbescherming dragen. Inademen van damp/aerosol
vermijden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep
wassen.

BIJ INADEMEN: De persoon in de frisse lucht 
brengen en laten rusten in een houding, die het ademen
vergemakkelijkt.

Inhoud/verpakking conform plaatselijke / regionale /
nationale / internationale voorschriften afvoeren.

PANDOMO® SP-CEE is na het uitharden fysiologisch 
onschadelijk

Watergedragen 2C-PU kleurverdieper
SP-CEE



Technische gegevens
conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Mengverhouding: 2 delen component A (hars) op 
1 deel component B (harder)

Specifiek
gewicht: Component A = ca. 0,98 kg/l

Component B = ca. 1,2 kg/l
Verbruik: PANDOMO® Floor: 25 - 50 g/m2

bij enkelvoudige opbrenging
PANDOMO® Loft en FloorPlus: 
ca. 50 g/m2 bij enkelvoudige
opbrenging

Verwerkingstijd 
(+20 °C): ca. 60 minuten
Beloopbaarheid
(+20 °C): na 12 uren
Kenmerk
conform GHS/CLP: Component A: geen

Component B:
GHS07 „Attentie“,
Signaalwoord: Attentie

Kenmerk 
conform 
GGVSEB/ ADR: geen
EMICODE: EC1R PLUS - zeer emissiearm
Verpakking: 2,5 l bus

Component A:
bus met 2 kg
Component B:
fles met 1 kg

Opslag: In droge omgeving en goed 
gesloten ca. 12 maanden
houdbaar 

Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. 
Onze verwerkingsaanbevelingen berusten op proeven en praktische ervaringen; 
ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zonder garantie van eigenschappen zijn,
aangezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwwerf en de uitvoering
van de werkzaamheden. Nationale regelingen die berusten op regionale normen, 
bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen specifieke verwerkings -
aanbevelingen tot gevolg hebben. 
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