
Voor onderhoud en reiniging van geoliede en met  
PANDOMO® SP-GS zijdeglansverzegeling of met  
PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer  
behandelde PANDOMO® Floor vloeren

Maakt verontreinigingen los

Reparerende werking in de onderhoudsfilm 

Schuimarm

Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op

Concentraat, dus zeer zuinig in gebruik

Onderhouds- en repairreiniger
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SP-CR

Producent met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 6120
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu
www.ardex.eu, www.ardex-pandomo.com



Toepassingsgebied:
Voor de regelmatige onderhoudsreiniging en  
instandhouding van alle PANDOMO® vloeren, die  
met PANDOMO® SP-SL Steenolie, PANDOMO® SP-GS  
zijdeglansverzegeling of PANDOMO® SP-PS waterige  
watergedragen PU-sealer behandeld werden.
Alleen voor binnen. Geschikt voor machinale reiniging. 

Eigenschappen:
– Maakt verontreinigingen los 
– Reparerende werking in de onderhoudsfilm 
– Schuimarm 
– Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op
De reinigingscomponenten maken de verontreinigingen 
los van het oppervlak en houden die vast in het dweilwa-
ter. De onderhoudscomponenten blijven na het drogen in 
geringe hoeveelheid op het oppervlak achter, maar bou-
wen geen lagen op.

Verwerking:
a) Onderhoud:
Eerst met een bezem of met de borstelzijde van de  
stofzuiger vuil en zand verwijderen, daar beide als  
schuurpapier kunnen werken.
PANDOMO® SP-CR onderhouds- en repairreiniger  
verdunnen (ca. 50 ml op 8 liter water).
De oppervlakken nevelvocht dweilen en laten drogen. Niet 
met schoon water nadweilen. 
Het is aan te bevelen, om met twee emmers te werken. 
Een voor de schone PANDOMO® SP-CR en de andere voor 
het uitwringen van de dweil.
b) Repareren van kleine schade:
PANDOMO® SP-CR verdunnen (ca. 200 ml op 8 liter 
water). De vloer vochtig dweilen. Krasjes, doffe plekken 
en dergelijke verdwijnen resp. worden minder zichtbaar. 
Na het drogen eventuele strepen met een droge lap of 
mop wegwrijven.
De film wordt door meerdere keren dweilen/reinigen weer 
van het oppervlak verwijderd.

Belangrijke aanwijzingen:
PANDOMO® SP-CR onderhouds- en repairreiniger niet met 
andere onderhouds- en reinigingsmiddelen mengen.
Zolang de PANDOMO® SP-CR film nog vochtig glanst, de 
vloer niet betreden of dweilen.

Algemeen:
Principieel bij iedere reiniging de vloer niet laten onder-
stromen. Steeds nevelvocht onderhoud plegen. Hoe  
meer de vers behandelde vloer in de eerste dagen wordt 
ontzien, des te langer is de levensduur!
Volledige belasting pas na uitharding van de olie  
(na ca. 2 - 3 dagen, afhankelijk van de klimatologische 
omstandigheden).

Veiligheids-/afvoeraanwijzing: 
Mag niet in handen van kinderen geraken.  
Inhoud/verpakking conform plaatselijke/regionale/ 
nationale/internationale voorschriften afvoeren.

Onderhouds- en repairreiniger
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Technische gegevens 
conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Benodigd  
materiaal: ca. 10 – 20 ml/m² 
Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³
pH-waarde:  ca. 8,5
Hoe het eruit ziet: vloeibaar, helder, geelachtig
Oplosbaar in 
water:  volledig
Verwerkings- 
temperatuur: ca. + 15 - + 25°C
Kenmerk  
conform GHS/CLP: geen
Kenmerk 
conform  
GGVSEB/ADR: geen
GISCODE: GU 40 
Verpakking:  kunststof jerrycan met 5 l netto 
 kunststof fles met 1 l netto
Opslag:   koel, maar vorstvrij opslaan,  

aangebroken verpakking goed 
afsluiten

Houdbaarheid:  ca. 24 maanden in de  
origineelgesloten verpakking 
Aangebroken verpakkingen indien 
mogelijk direct verwerken.

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.
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