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

PANDOMO® Protection Liquid
1K-PU Permanent bescherming

• Zijdemat
• Vuilafstotend
• Zeer sterk en slijtvast
• Het minerale karakter blijft behouden
• Snel beloopbaar
• Eenvoudig te verwerken

Toepassing
Voor binnen.
Polyurethaan sealer om PANDOMO® pleistervloeren permanent te 
beschermen.
Beschermt vloeren met een onderhoudsfilm tegen krassen en 
gebruikssporen.
Voorkomt voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van het 
vloeroppervlak.
Beschermlaag voor PANDOMO® vloersystemen die met 
PANDOMO® SP-SL steenolie zijn geolied, met PANDOMO® SP-PS 
waterige PU sealer zijn verzegeld of uitsluitend met PANDOMO® SP-F 
poriënvuller zijn behandeld.
Vloeren die met PANDOMO® SP-SL steenolie zijn behandeld, moeten 
eerst met PANDOMO® SP-F poriënvuller worden voorgestreken. 
(Vloeren die voordien met PANDOMO® SP-PS zijn verzegeld, hoeven 
niet met PANDOMO® SP-F poriënvuller te worden behandeld voordat 
PANDOMO® Protection Liquid wordt aangebracht).

Samenstelling
Water, polymeren, in water oplosbare oplosmiddelen, niet-ionogene 
oppervlakteactieve stoffen, conserveermiddelen

Verwerking
PANDOMO® Protection Liquid mag alleen op uitgeharde 
PANDOMO® SP-F poriënvuller (minstens 2 - 4 uur droogtijd bij circa 
+20°C) of op volledig droge, met PANDOMO® SP-PS verzegelde 
vloeren (minstens 12 uur droogtijd bij circa +20°C) worden aange-
bracht.
Breng PANDOMO® Protection Liquid onverdund, gelijkmatig en dun in 
één laag aan als een natte film met een lamsvachtwisser (vloerwisser).
Ga met de wisser niet door product dat al aan het drogen is, hierdoor 
kunnen strepen ontstaan. 
Voorkom plasvorming.
Als een tweede laag nodig is, breng deze dan de volgende dag aan of 
na een droogtijd van ten minste 12 uur (bij +20°C). 
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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.

Aanwijzingen
Om bestaande PANDOMO® vloeroppervlakken op te frissen, verwijdert 
u eerst stof, vuil en de losse deeltjes van de vloer. Reinig de vloer 
daarna vochtig met PANDOMO® Cleaner.
Verwijder eerst vastzittend vuil en resten van oude onderhoudsproduc-
ten door een basisreiniging. Gebruik PANDOMO® Basic Cleaner 
hiervoor. Neem de betreffende technische informatiebladen in acht.
Betreed de vloer niet en ga niet met de wisser door het product 
zolang de beschermlaag nog glanst en dus nog vochtig is. 
Begaanbaar na ongeveer 1-2 uur. Volledig belastbaar na ongeveer  
12 uur.
Als de vloer moet worden afgedekt, mag dit op zijn vroegst pas na  
12 uur gebeuren.

Onderhoudsreiniging
Gebruik PANDOMO® Care & Clean of PANDOMO® Cleaner voor 
regelmatige onderhoudsreinigingen.
Neem de betreffende productinformatiebladen / PANDOMO® 
reinigingsadviezen in acht.

Algemeen
Hoe dikker de totale filmlaag, hoe groter de beschermende werking.
Hoe meer de pas behandelde vloer tijdens de eerste dagen wordt 
ontzien, hoe langer de vloer meegaat!

Veiligheids-/verwijderingsinstructie:
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bevat reactieproduct van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 
2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1).
Kan allergische reacties veroorzaken.
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens volgens de ARDEX-kwaliteitsnorm
Materiaalverbruik:  circa 40 - 50 ml/m² (per laag)
Dichtheid:  circa 1,018 g/cm³
pH-waarde:  ongeveer 8,4
Uiterlijk:  vloeibaar, troebel, melkwit
Verwerkingstemperatuur:  circa + 15 - + 25°C  

oppervlaktetemperatuur. 
Vloerverwarming op tijd 
lager zetten of 
uitschakelen.

Droogtijd:  na ongeveer 1 - 2 uur 
voorzichtig beloopbaar. Volledig 
belastbaar na ongeveer 12 uur.

  Droogtijd tussen twee lagen 
ongeveer 12 uur.

  De aangegeven tijden gelden 
voor + 20 °C en een RV van 50%.

  Lage temperaturen en een hoge 
luchtvochtigheid verlengen de 
droogtijd.

GISCODE:  GE 10
Verpakking:  plastic jerrycan met 5 l netto
Opslag:   koel, maar vorstvrij bewaren, 

aangebroken verpakkingen goed 
sluiten

Houdbaarheid:   circa 24 maanden in de 
 ongeopende, originele verpakking 
te bewaren. Aangebroken 
verpakkingen indien mogelijk direct 
verwerken.

1K-PU Permanent bescherming
PANDOMO® Protection Liquid


