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PANDOMO® impregneermiddel
Oppervlakte bescherming

• Zijdeglans
• Slijtagebestendig
• Waterafstotend 
• Kleurverdiepend
• Zeer zuinig in gebruik
• Op basis van siloxaan en silaan
• Ademend
• Zeer emissiearm (EC1PLUS)

Ter bescherming van gekleurde en gepolijste oppervlakken van PANDOMO® W1 2.0, PANDOMO® W3 2.0,  
PANDOMO® K1, PANDOMO® K3, PANDOMO® Studio en PANDOMO® Terrazzo

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. Wanden en vloeren.
Ter bescherming van gekleurde en gepolijste oppervlakken van 
PANDOMO® W1, W3, K1, K3, Terrazzo en Studio. Voor privé-woon-
ruimtes en oppervlakken met matige stoot- en slagbelasting, 
bijvoorbeeld in tentoonstellingsruimtes, ontvangstruimtes, openbare 
gebouwen, verkoopruimtes en in woningen.

Samenstelling:
PANDOMO® impregneermiddel is een product op basis van silaan/
siloxaan.
Met PANDOMO® impregneermiddel behandelde oppervlakken zijn zeer 
slijtagebestendig en waterafstotend.

Verwerking op wanden met PANDOMO® W1, W3 of  
PANDOMO® Studio:
Na het aanbrengen van de decorpleister moet het oppervlak na 
voldoende droging van de pleister (circa 5 uren) met een geschikte 
excentrisch roterende schuurmachine (bijvoorbeeld ROTEX van Festo) 
worden gepolijst met schuurpapier korrel 120. Daarnaast kan ook 
schuurpapier van de firma Mirka worden gebruikt: Abranet P180 en 
Abralon P4000. Een eenmalige impregnering (en gelijktijdige 
kleurintensivering) met PANDOMO® impregneermiddel wordt 
aangeraden.
PANDOMO® impregneermiddel met behulp van een blokkwast of een 
spons met weinig impregneermiddel in een dunne laag aanbrengen. 
PANDOMO® impregneermiddel moet op de wand altijd van onder naar 
boven aangebracht worden om vlekken te voorkomen.

Overtollig materiaal meteen met een zachte, pluisvrije katoenen doek 
verwijderen of met draaiende bewegingen in het oppervlak masseren. 
Er mogen geen glanzende plekken meer te zien zijn. Bij het opbren-
gen van het impregneermiddel in dezelfde richtingen bewegen als bij 
het opbrengen van de pleister zodat de structuureigenschappen van 
de pleister behouden blijven.

Verwerking op vloeren met PANDOMO® K1, K3 en  
PANDOMO® Studio:
Het polijsten van de oppervlakken wordt gedetailleerd beschreven in 
de technische informatiebladen van PANDOMO® K1, K3 en Studio.
Met behulp van een lamsvachtwisser dun opbrengen en met 
draaiende veegbewegingen over het oppervlak verdelen. Slechts zo 
veel middel opbrengen dat een gelijkmatige bevochtiging van het 
oppervlak wordt bereikt. Het verse impregneermiddel na een 
ventilatietijd van circa 10 minuten met een witte of beige pad met 
behulp van een éénschijfsmachine zorgvuldig in het oppervlak 
masseren. Er wordt geadviseerd om afhankelijk van de grootte van 
het oppervlak meerdere schone pads te gebruiken tot er een 
gelijkmatig zijdemat oppervlak ontstaat. Op het gehele oppervlak 
mogen geen glanzende plekken en spatten impregneermiddel meer te 
zien zijn. Het oppervlak moet droog lijken!
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Moeilijk toegankelijke gedeeltes met een beige handpad of een 
pluisvrije doek behandelen. Als na het drogen van de eerste 
impregneerlaag de beschermlaag afhankelijk van de gekozen 
PANDOMO® pleister een niet homogene indruk maakt, kan na circa 
2-4 uren een tweede laag worden opgebracht, zoals hierboven 
beschreven.
De volgende dag (na 24 uren) mag geen nieuwe laag PANDOMO® 
impregneermiddel meer aangebracht worden.
Het oppervlak de volgende dag met een witte of beige pad 
 behandelen.
Als het de bedoeling is om direct PANDOMO® SP-MS of SP-GS aan te 
brengen, moet van tevoren PANDOMO® SP-F poriënvuller worden 
aangebracht.
Als de voorkeur uitgaat naar een nabehandeling met  
PANDOMO® SP-PS is het niet nodig om een poriënvuller aan te 
brengen.
Na toepassing van PANDOMO® SP-PS moet de vloer geseald worden 
met SP-MS of SP-GS.
Neem hiervoor de productinformatiebladen van PANDOMO® SP-MS, 
SP-GS, SP-F en SP-PS in acht.

Let op:
Overtollig materiaal van PANDOMO® impregneermiddel wordt hard na 
het opdrogen en vormt matte plekken op het oppervlak die alleen 
door middel van schuren verwijderd kunnen worden.

Verwerking op vloeren met PANDOMO® Terrazzo  
(BG / BW / MW / MB / PB / PW):
De terrazzo-vloeren voorbereiden tot ze klaar zijn voor het aanbren-
gen van een beschermlaag. Na aanbrengen van de poriënvuller en 
schuren met korrel 220 of 400 moet het oppervlak absoluut droog 
lijken en schoon en stofvrij zijn. 
Neem hiervoor ook de productinformatiebladen van de PANDOMO® 
Terrazzo producten in acht.
Met behulp van een lamsvachtwisser PANDOMO® impregneermiddel 
dun opbrengen en met draaiende veegbewegingen over het oppervlak 
verdelen.  
Slechts zoveel impregneermiddel gelijkmatig opbrengen dat een 
gelijkmatige bevochtiging van het oppervlak wordt bereikt. Het verse 
impregneermiddel na een ventilatietijd van circa 10 minuten met een 
witte of beige pad met behulp van een éénschijfsmachine zorgvuldig 
in het oppervlak masseren. Er wordt geadviseerd om afhankelijk van 
de grootte van het oppervlak meerdere schone pads te gebruiken 
tot er een gelijkmatig, zijdemat oppervlak ontstaat afhankelijk van de 
mate waarin de vloer gepolijst is. Op het gehele oppervlak mogen 
geen natte plekken en spatten impregneermiddel te zien zijn. Het 
oppervlak moet droog lijken!
Moeilijk toegankelijke gedeeltes met een beige handpad of een  
pluisvrije doek behandelen. Als na het drogen van de eerste  
impregneerlaag de beschermlaag, afhankelijk van het type 
PANDOMO® Terrazzo een niet homogene indruk maakt, kan na circa 
2 tot 4 uren een tweede laag worden opgebracht, zoals hierboven 
beschreven.
Onder bepaalde omstandigheden zullen de volgende dag extra lagen 
aangebracht moeten worden tot de terrazzo geen materiaal meer kan 
opnemen.
Ook deze lagen zoals hierboven beschreven inwrijven. 
Het eindresultaat moet een vloer met een gelijkmatige zijdeglans zijn.
Een extra beschermlaag is niet nodig. 

Let op:
Alleen voor professioneel gebruik.
Tijdens het aanbrengen, drogen en verharden van PANDOMO® 
impregneermiddel moet voor voldoende goede ventilatie (droge lucht) 
worden gezorgd. In slecht geventileerde ruimtes een geschikte 
adembescherming dragen! Ventilatie- en airconditioningsystemen 
uitschakelen. 
Stofvorming en andere verontreinigingen die zich op de wand kunnen 
vormen, moeten vermeden worden. Niet bij temperaturen onder 
+15°C verwerken.

Bestendigheid:
PANDOMO® impregneermiddel verhoogt de slijtvastheid van 
PANDOMO® W1, W3, K1, K3 en Studio oppervlakken. Chemicaliën 
moeten in de regel zo snel mogelijk worden opgenomen.
Bij twijfel proefoppervlakken maken.
Niet geschikt voor permanent natte ruimtes.

Lichtechtheid:
PANDOMO® impregneermiddel vertoont onder UV-belasting nauwelijks 
de neiging te vergelen.

Reiniging en afvalverwerking:
Het gereedschap moet na gebruik grondig gereinigd worden met een 
kwastreiniger of aceton. We raden aan het niet in werk- of rustruimtes 
te bewaren. Het EG-veiligheidsinformatieblad bevat aanwijzingen voor 
de afvalverwerking.

Veiligheids- en afvoeraanwijzingen:
Tijdens het aanbrengen, drogen en verharden van PANDOMO® 
impregneermiddel moet voor voldoende goede ventilatie gezorgd 
worden. 
In slecht geventileerde ruimtes een geschikte adembescherming 
dragen!
Ventilatie- en airconditioningsystemen uitschakelen.
Het product hydrolyseert en vormt methanol. Methanol is ingedeeld 
met betrekking tot fysische gevaren en gezondheidsgevaren. De 
hydrolysesnelheid en dus ook de relevantie voor de risico’s die het 
product met zich meebrengt zijn sterk afhankelijk van specifieke 
omstandigheden. De adviezen in het veiligheidsinformatieblad dienen 
in acht genomen te worden.
Alleen voor professioneel gebruik.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidshandschoenen, beschermende kleding en oogbescherming 
dragen. 
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Verwijderd 
houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen/hulp van een arts 
inroepen.
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
De adviezen in het veiligheidsinformatieblad dienen in acht genomen 
te worden.

PANDOMO® impregneermiddel
Oppervlakte bescherming
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Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm:
Soortelijk gewicht: circa 1,03 kg/ l
Verbruik:  op PANDOMO® W1 of W3  

circa 25 – 30 g/m2 bij één laag
  op PANDOMO® K1 of K3 

circa 50 g/m2 bij één laag
  op PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG zand) 

circa 50 – 60 g/m2 bij één laag
   op PANDOMO® Studio 

50 g/m2 bij 1 laag 
25 g/m² bij 2 lagen

Kenmerk conform  
GHS/CLP:   Signaalwoord (CLP): let op 

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Verpakking:  Vat met 24,3 l  

Jerrycan met 2,5 l  
Blik met 1 l

Opslag:  in een droge omgeving en goed  
gesloten verpakking circa 12 maanden te 
bewaren

PANDOMO® impregneermiddel
Oppervlakte bescherming
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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.


