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PANDOMO® BASIC CLEANER
Basisreiniger

•  Voor basis- en tussenreiniging van PANDOMO® vloeroppervlakken  
die met PANDOMO® SP-GS, SP-MS of met PANDOMO® SP-PS 
 watergedragen PU-sealer behandeld zijn.

• Verwijdert lagen van onderhoudsproducten
• Mild voor materialen en pH-neutraal
• Verwijdert hardnekkige verontreinigingen
• Met water verdunbaar
• Schuimarm

ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu 

Fabrikant met gecertificeerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem 
volgens DIN EN ISO 9001/14001

Toepassing
Voor binnen
PANDOMO® BASIC CLEANER is een licht alkalisch reinigingsmiddel 
voor het eenvoudig verwijderen van PANDOMO® SP-GS of PANDOMO® 

SP-MS.
Voor de intensieve basisreiniging van oppervlakken die met 
PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer verzegeld zijn.
Daarnaast is PANDOMO® BASIC CLEANER over het algemeen 
geschikt voor het verwijderen van oude onderhoudsmiddellagen op 
waterbestendige vloerbedekkingen, zoals gelakte houten vloeren, 
kurk, linoleum, PVC en rubber en keramisch tegelwerk.

Eigenschappen
– kan goed met water afgespoeld worden 
– schuimarm 
– geschikt voor machinale verwerking

Verwerking
Basisreiniging van vloeren die met PANDOMO® SP-SL steenolie / 
PANDOMO® impregneermiddel en PANDOMO® SP-GS of 
PANDOMO® SP-MS behandeld zijn:
Schud de verpakking goed voor gebruik. Verdun PANDOMO® BASIC 
CLEANER met water in een verhouding van 1:3 en breng aan met een 
zwabber of iets dergelijks.
Controleer na 10 minuten inwerktijd op enkele plaatsen of de sealer 
tot op de ondergrond is opgelost. Laat de vloeistof niet opdrogen, 
breng eventueel extra PANDOMO® BASIC CLEANER aan.

Voeg dan water toe en behandel het oppervlak met een zachte 
borstel of een witte of beige pad (eenschijfsmachine). Verwijder het 
water met een vloertrekker of zuig het water op. Reinig de vloer met 
schoon water tot alle resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd.
Na volledige droging moet de vloer droog worden gepolijst met een 
drieschijfsschuurmachine (Trio, Lägler) met korrel 120.
Behandel de vloer tot slot met PANDOMO® SP-SL steenolie of 
PANDOMO® impregneermiddel en PANDOMO® SP-GS of PANDOMO® 

SP-MS (zie technische informatiebladen).
Hoe meer de pas behandelde vloer tijdens de eerste dagen wordt 
ontzien, hoe langer de vloer meegaat.
Basisreiniging van vloeren die met PANDOMO® SP-PS 
verzegeld zijn en voor het verwijderen van PANDOMO® SP-GS 
of SP-MS:
Verdun PANDOMO® BASIC CLEANER basisreiniger met water in een 
verhouding van 1:10 en breng aan met een zwabber of iets dergelijks.
Laat de vloeistof circa 2 minuten inwerken.
Laat de vloeistof niet opdrogen, breng eventueel extra PANDOMO® 
BASIC CLEANER aan.
Voeg dan water toe en behandel het oppervlak met een zachte 
borstel of een witte of beige pad (eenschijfsmachine). Verwijder het 
water met een vloertrekker of zuig het water op. Reinig de vloer met 
schoon water tot alle resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd.
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Belangrijk:
PANDOMO® BASIC CLEANER is niet geschikt voor regelmatige 
onderhoudsreiniging.
Laat de reinigingsvloeistof niet opdrogen en laat deze niet te lang op 
de vloer staan.
Behandel grote vloeroppervlakken in gedeelten. Vermijd langdurige 
behandelingen onder hoge druk, bijvoorbeeld met een zware 
eenschijfsmachine. 
Bescherm kwetsbare oppervlakken zoals marmer, (hoogglans)lak, 
hout, behang, aluminium, enzovoort tegen de reinigingsoplossing.

Geschikte reinigingsapparatuur:
Lux Uniprof (witte borstel) 
Dr. Schutz CC HR 1000-vloerreiniger voor harde vloeren 
Kärcher BR 400-schrobzuigmachine

Onderhoudsreiniging:
Gebruik voor regelmatige onderhoudsreinigingen PANDOMO® 
CLEANER of PANDOMO® CARE & CLEAN.

Veiligheids-/verwijderingsinstructie: 
Buiten het bereik van kinderen houden.
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm
Materiaalverbruik:  verwijderen van PANDOMO® SP-GS 

of SP-MS: circa 50 ml/m²
Basisreiniging:  circa 25 ml/m²
Dichtheid:  circa 1,0 g/cm³
pH-waarde:  circa 8,4
Vlampunt:  > 65°C
Uiterlijk:  vloeibaar, helder, kleurloos
Oplosbaarheid in water:  volledig
Verwerkingstemperatuur:   circa + 5 - + 25°C oppervlaktempe-

ratuur. 
Vloerverwarming op tijd lager zetten 
of uitschakelen.

Etikettering volgens GHS/CLP:  geen
Etikettering volgens  
GGVSEB/ADR:  geen
GISCODE:  GG 60
Verpakking:  plastic jerrycan met 5 l netto
Opslag:   koel, maar vorstvrij bewaren, 

aangebroken verpakkingen goed 
sluiten

Houdbaarheid:   ongeveer 36 maanden houdbaar in 
de ongeopende, originele 
verpakking. Aangebroken verpakkin-
gen zo snel mogelijk verwerken
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Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn 
zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op 
plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen.

PANDOMO® BASIC CLEANER
Basisreiniger


