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Voor basis- en tussenreiniging van PANDOMO®  
vloeroppervlakken, die met PANDOMO® SP-GS  
zijdeglans-verzegeling of met PANDOMO® SP-PS  
watergedragen PU-sealer behandeld werden.  

Intensieve reiniger met oplosmiddel 

Verwijdert hardnekkige verontreinigingen 

Met water verdunbaar

Schuimarm

Basisreiniger

SP-BC



Toepassingsgebied:
Binnen
PANDOMO® SP-BC Basisreiniger is een licht alkalisch 
reinigingsmiddel voor de eenvoudige verwijdering van 
PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling.
Voor de intensieve basisreiniging van oppervlakken, die 
met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer gelakt 
werden.

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

Verwerking:
Verwijdering van PANDOMO® SP-GS  
zijdeglans-verzegeling:
PANDOMO® SP-BC Basisreiniger met water tot 1:5  
verdunnen en met een mop of iets dergelijks opbrengen. 
Na 10 minuten inwerkingstijd op enkele plaatsen controle-
ren, of de sealing tot op de ondergrond bereikt werd.  
Niet laten aandrogen. Eventueel PANDOMO® SP-BC 
Basisreiniger toevoegen.
Aansluitend water toevoegen en het oppervlak met een 
zachte borstel of witte resp. beige pad (eenschotelmachi-
ne) behandelen. Aansluitend aftrekken of afzuigen. Met 
schoon water zo lang nawassen, tot alle reinigingsmiddel-
resten verwijderd zijn.
Na volledige droging van het oppervlak moet een droge 
behandeling met de drieschijfsschuurmachine
(Trio, firma Lägler) met korrel 120 plaatsvinden.
Afsluitend vindt een nabehandeling plaats met  
PANDOMO® SP-SL Steenolie en PANDOMO® SP-GS  
Zijdeglans-verzegeling (zie technische informatiebladen).
Basisreiniging van oppervlakken, die met 
PANDOMO® SP-PS gelakt werden:
PANDOMO® SP-BC Basisreiniger met water tot 1:10  
verdunnen en met een mop of iets dergelijks opbrengen. 
Vloeistof ca. 2 minuten laten inwerken.
Niet laten aandrogen. Eventueel PANDOMO® SP-BC  
Basisreiniger toevoegen.
Aansluitend water toevoegen en het oppervlak met een 
zachte borstel of witte resp. beige pad (eenschijfsmachi-
ne) behandelen. Aansluitend aftrekken of afzuigen. Met 
schoon water zo lang nawassen, tot alle reinigingsmiddel-
resten verwijderd zijn.

Belangrijke aanwijzingen:
PANDOMO® SP-BC Basisreiniger is niet geschikt voor lang-
durige onderhoudsreiniging.
De reinigingsoplossing niet laten indrogen en niet te lang 
op de vloer laten staan. Op grote oppervlakken in gedeel-
tes werken. Langdurige behandelingen onder hoge druk, 
bijvoorbeeld met een zware eenschijfsmachine, dienen te 
worden vermeden.
Gevoelige oppervlakken zoals marmer, (hoogglans-)lak-
ken, hout, behang en dergelijke tegen de reinigingsoplos-
sing beschermen.

Geschikte reinigingsapparaten: 
Lux Uniprof (witte borstel)
Dr. Schutz CC-reinigingsapparaat voor harde  
vloeren HR 1000 
Kärcher schuurzuigmachine BR 400

Onderhoudsreiniging:
Voor de regelmatige onderhoudsreiniging wordt 
PANDOMO® SP-CR onderhouds- en reparatiereiniger 
gebruikt.

Algemeen:
Hoe meer de vers behandelde vloer in de eerste dagen 
wordt ontzien, des te langer is de levensduur!
Veiligheids-/afvoeraanwijzing: Mag niet in handen van 
kinderen geraken. Inhoud/verpakking conform plaatselijke 
/ regionale / nationale / internationale voorschriften  
afvoeren.

Basisreiniger
SP-BC



Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen 
berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richt-
lijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat 
we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. 
Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings-  
of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.

Technische gegevens 
conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Benodigd materiaal:
Verwijdering van  
PANDOMO® SP-GS:  ca. 50 ml/m²
Basisreiniging: ca. 25 ml/m²
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³
pH-waarde: circa 9
Vlampunt: > 65°C
Hoe het eruit ziet: vloeibaar, helder, kleurloos
Oplosbaarheid 
in water: volledig
Verwerkings- 
temperatuur:  ca. + 15 - + 25°C oppervlak-

temperatuur. Vloerverwarming 
tijdig terugzetten of uitscha-
kelen.

Kenmerk 
conform GHS/CLP: geen
Kenmerk 
conform  
GGVSEB/ADR: geen
GISCODE:  verdund: GG 20  

onverd.: GG 30
Verpakking:  Kunststof-jerrycan met  

5 l netto
Opslag:  koel, maar vorstvrij opslaan, 

aangebroken verpakkingen 
goed sluiten

Houdbaarheid:  ca. 24 maanden in de  
origineelgesloten verpakking 
Aangebroken verpakkingen 
indien mogelijk direct verwer-
ken.
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