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PANDOMO® CARE & CLEAN
Onderhoud

•  Onderhoudt en reinigt geoliede en met PANDOMO® SP-GS,  
PANDOMO® SP-MS of met PANDOMO® SP-PS waterige PU-sealer  
behandelde PANDOMO® vloeren

• Maakt verontreinigingen los
• Reparerende werking in de onderhoudsfilm
• Schuimarm
• Concentraat
• Zeer zuinig in gebruik

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 bijvoorbeeld het maandelijkse onderhoud van alle PANDOMO® 
vloeren die met PANDOMO® SP-SL steenolie, PANDOMO® impregneer-
middel, PANDOMO® SP-GS, PANDOMO® SP-MS of PANDOMO® SP-PS 
waterige PU-sealer zijn behandeld. 
Daarnaast kan PANDOMO® CARE & CLEAN gebruikt worden om gelakt 
parket, houten vloeren, CV, PVC, kurk, polyolefine, linoleum en rubber 
vloerbedekkingen te onderhouden en te reinigen. Het is ook geschikt 
voor de behandeling van natuur- en kunststeen.
Alleen voor binnen. Geschikt voor machinale reiniging.

Eigenschappen
– maakt verontreinigingen los
– reparerende werking in de onderhoudsfilm
– schuimarm
De reinigingscomponenten maken de verontreinigingen los van het 
oppervlak en houden deze vast in het schoonmaakwater. De 
verzorgende bestanddelen blijven na het drogen in kleine hoeveelhe-
den op het oppervlak achter.

Verwerking
a) Onderhoud: 
Verwijder eerst vuil en zand met een bezem of de borstelzijde van de 
stofzuiger, want vuil en zand werken als schuurpapier. Schud de 
verpakking goed voor gebruik.  
Verdun PANDOMO® CARE & CLEAN (ongeveer 50 tot 100 ml op 10 
liter water, dit is voldoende voor ongeveer 100 m²). 
Reinig de vloer met een lichtvochtige dweil en laat de vloer drogen. 
Niet met schoon water nadweilen. 
We raden aan met twee emmers te werken. Een emmer voor het 
schone dweilwater met PANDOMO® CARE & CLEAN, een andere 
emmer voor het uitwringen van de dweil.
b) Reparatie van kleine krasjes en dergelijke: 
Verdun PANDOMO® CARE & CLEAN (ongeveer 100 ml op 10 liter 
water). Dweil de vloer met een vochtige dweil. Krasjes, doffe plekken 
en dergelijke verdwijnen of worden minder zichtbaar. Wrijf na het 
drogen eventuele strepen weg met een droge doek of vloerwisser.
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Belangrijk
Meng PANDOMO® CARE & CLEAN niet met andere onderhouds- of 
schoonmaakmiddelen. De droogtijd bedraagt ongeveer 60 minuten. 
Betreed of dweil de vloer niet zolang de  
PANDOMO® CARE & CLEAN-film nog vochtig glanst.
De onderhoudsfilm van PANDOMO® CARE & CLEAN kan met 
PANDOMO® CLEANER volledig worden verwijderd, zie het  
desbetreffende technische informatieblad.

Algemeen
Zet de vloer nooit volledig onder water wanneer u hem schoonmaakt. 
Gebruik altijd een lichtvochtige dweil. 

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

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm
Materiaalverbruik:  circa 1 - 10 ml/m²
Dichtheid:  circa 1,0 g/cm³
pH-waarde:  circa 7,0
Uiterlijk:  vloeibaar, helder, kleurloos
Oplosbaarheid in water:  volledig
Verwerkingstemperatuur:  circa + 5 - + 25°C
Droogtijd:  circa 60 minuten
Etikettering volgens GHS/CLP:  geen
Etikettering volgens  
GGVSEB/ADR:  geen
GISCODE:  GU 50
Verpakking:   plastic jerrycan met 2,5 l netto 

plastic fles met 500 ml 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® CARE & CLEAN
Onderhoud


