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Oblast použití:
Pro interiér. Pro podlahy.

Pro zintenzivnění podlah panDOMO® K1, K2 a K3.

Druh výrobku:
PanDOMO® CEE je 2-komponentní emulze pro  pan-
DOMO® PS na bázi vodního polyuretanu.

Není vhodná jako konzervační prostředek.
Používejte vždy s produktem  panDOMO® PS.

Zpracování na podlahách panDOMO® K1, panDO-
MO® K2 a panDOMO® K3 :
Po realizaci podlah  panDOMO® Floor, FloorPlus nebo 
Loft musí být jejich povrch po dostatečném vyschnu-
tí (cca. 24 hodin) vyleštěn vhodným brusným strojem 
(např. TRIO, fa Lägler).  

Plochy panDOMO® K1 a K3 vyleštěte brusným papí-
rem o zrnitosti 120,  panDOMO® FloorPlus a K2 vyleš-
těte brusným papírem o zrnitosti 100.

PanDOMO® CEE smíchejte v daném poměru pomo-
cí pomocí elektrického spirálového míchadla. Doba 
míchání je min. 2 minuty. Abyste se vyhli případným 
chybám při záměsu, postavte po rozmíchání produkt 
dnem vzhůru a poté opět promíchejte.

Pomocí gumové stěrky (epoxidové pryžové stěrky) 
naneste materiál v tenké vrstvě na povrch  panDO-
MO® Floor, FloorPlus a Loft a vmasírujte do plochy 
pomocí jednokotoučového leštícího stroje a měkké-
ho kulatého kartáče. Případné přebytky na povrchu 
mohou způsobit skvrny a musí být beze zbytku zpra-
covány.

U tmavě zbarvených podkladů doporučujeme druhý 
nátěr produktu  panDOMO® CEE, a sice výše zmíně-
ným způsobem, aby bylo zamezeno vzniku barevných 
rozdílů. 

Upozornění:
Po leštění by neměly být na povrchu viditelné stopy po 
stroji, stříkance či lesklá místa.

Podlaha by měla po finálních úpravách mít sametově-
matný charakter. Doba schnutí: min. 12 hod.

Upozornění:
Během doby schnutí a vytvrzení produktu panDOMO® 

CEE dbejte na dostatečné větrání (suchý vzduch).  
Podlahu chraňte před prachem a nečistotami, které by 
měly negativní vliv na její optiku. nepoužívejte v exteri-
éru či trvale mokrých prostorách. Nezpracovávejte při 
teplotách pod +15ºC.

Ve vytvrzelém stavu fyziologicky nazávadný pro lidi a 
zvířata. 

Během zpracování používejte ochranné oblečení 
(ochranné rukavice, ochranné brýle). Produkt není 
vhodný pro trvale mokré prostory.

Využijete-li jen část balení, dbejte na jeho správné uza-
vření.

Stálobarevnost:
PanDOMO® CEE má pod UV-zářením jen nepatrnou 
tendenci k nažloutnutí. 

Čištění a likvidace:
Pracovní pomůcky omyjte po použití čistou vodou.

Pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.   

Upozornění:
Komponent A: žádné
Komponent B: Může vyvolat alergickou reakci kůže. 
Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Použí-
vejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Nevdechujte 
páry / aerosol.
Při kontaktu s pokožkou: Umyjte velkým množstvím 
vody a mýdla. 
Při vdechnutí: Ihned běžtě na čerstvý vzduch a zaujmě-
te pozici, ve které se dobře dýchá.

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah balení / balení likvidujte v souladu s místními / 
regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

PanDOMO® CEE je po vytvrzení fyziologicky nazávad-
ný.
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Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsový poměr: 
2 díly pryskyřičného komponentu A na
1 díl tvrdidlového komponentu B (váhové díly)
Specifická váha: 
komponent A = 0,98 kg/l
komponent B = 1.2 kg/l
Spotřeba: 
cca. 50 g/m2 při jedné vrstvě
Doba pro zpracování (20°C): cca. 60 min.
Pochůznost (20°C): po 12 hod.
Označení dle GHS/CLP:
komponenty A: žádné
komponenty B
GHS07 „Pozor“
Signální slovo: „Pozor“
Označení dle GHS/ADR:žádné
Balení: 
2,5 l kanystr
Komponent A: kanystr 2 kg
Komponent B: 1 kg
Skladování: skladujte v suchu, v originálním bale-
ní cca. 12 měsíců

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a prak-
tických zkušeností, mohou však být považována pouze za 
všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemá-
me vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze tech-
nických listů.

Váš odborný velkoobchod:
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