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Kun fantasien sætter grænser

Endast fantasin sätter gränser

PANDOMO Wall er ARDEX´ designsystem til fremstilling af
dekorative vægflader.

PANDOMO Wall är ett spackelsystem för väggdesign som
ARDEX tagit fram för att skapa dekorativa, personliga och
helt unika ytor.

Designsystemet består først og fremmest af de to spartelmasser PANDOMO W1 2.0 og PANDOMO W3 2.0.
PANDOMO W1 2.0 er en hvid spartel masse, som med
PANDOMO CC tonepastaer kan indfarves i alle farver.
PANDOMO W3 2.0 er samme spartelmasse, som blot er
indfarvet i grå, således at man uden anvendelse af tonepastaerne kan skabe et betonlook.

Designsystemet består främst av spackelmassorna
PANDOMO W1 2.0 och PANDOMO W3 2.0.
PANDOMO W1 2.0 är en vit spackelmassa som kan brytas
i alla färger med PANDOMO CC pigment.
PANDOMO W3 har samma produktegenskaper som W1.
Skillnaden är att W3 är förinfärgad i betonggrått. Det gör
att man enkelt utan att tillsätta extra pigment kan skapa en
betonglook.

Forberedelse før spartling:

Förberedelse före spackling

Møbler

Möbler/bänkskivor

Underlaget skal være bæredygtigt, fast og vridningsfrit.
Vandet i spartelmassen må ikke kunne opløse det eksisterende underlag.

Underlaget ska vara bärkraftigt, fast och böjstyvt.
Underlaget ska inte kunna lösas upp av vattnet i spackelmassan (som hos till exempel traditionella sandspackelmassor).

Ved anvendelse på møbler spartles alle kanter, hjørner og
samlinger med ARDEX R4, eventuelt ilagt ARDEX BUR glasfibernet på flader med et større forventet slitage.

Spackla alla kanter, hörn och fogar med ARDEX R 4 RAPID.
Vid behov används ARDEX BU-R-nät på ytor med ett större
slitage eller förväntade rörelser i underlaget.

Tætte, glatte underlag

Täta/glatta underlag

Ved tætte underlag (eks. laminat) foretages en ruslibning
(korn 60-100), og der primes med ARDEX P 82.

Vid täta underlag, laminat mm, ska en grovslipning utföras
& primas med ARDEX P 82

OBS: PANDOMO Wall anbefales ikke i brusenicher og på
områder med direkte vandpåvirkning. Hvis der skal bruges
et tætningssystem, anbefales ARDEX 7+8 eller ARDEX 8+
9 LW TRICOM. Før spartling i badeværelsesmiljø, skal en
ARDEX rådgiver kontaktes.

OBS! PANDOMO Wall rekommenderas inte i våtzon 1 eller
i områden med direkt vattenpåverkan. När PANDOMO Wall
ska appliceras i våtzon 2 ska ARDEX tätsystem ARDEX 7+8
eller ARDEX 8+9 LW TRICOM användas, ej vätskebaserade
system. Före applicering i badrumsmiljö ska alltid ARDEX
konsulteras.

Ved underlag af forskellige slags materialer, skal der primes med ARDEX P 51 for at sikre et ensartet sugeevne i
underlaget (se ARDEX P 51 datablad).
Dette gælder også ved spartling på nye gipsplader pga.
gipspladernes og spartelkanternes forskellige optag af
vand. Til opretning af vægge før spartling med PANDOMO
Wall anbefales ARDEX F 5 til større flader og ARDEX R4
RAPID til mindre udbedringer.
På fliser foretages først en effektiv rengøring/slibning (korn
60-100) og efterfølgende skrabespartling med ARDEX F 5
eller ARDEX R4 RAPID. Det skal sikres, at alle fuger er fyldt
op. Når skrabespartlingen er tilstrækkelig hård, (efter 1-1
½ time), foretages en dækkende spartling på hele fladen.
Dette spartellag skal slibes let og primes, når det er tilstrækkeligt hærdet. Først herefter er flisevæggen klar til en
spartling med PANDOMO W1 2.0/W3 2.0.

På underlag av olika slags material samt starkt sugande
material ska underlaget primas med ARDEX P 51 för att få
en jämn sugförmåga (se produktdatablad för ARDEX P 51).
Samma gäller också för spackling på gipsskivor på grund
av gipsskivornas och spackelkanternas olika sugförmåga.
För grundspackling/rätning av väggar före spackling med
PANDOMO Wall rekommenderas ARDEX F 5 till större ytor
och ARDEX R4 RAPID till mindre justeringar.
På kakel/klinker behövs maskinell avslipning (kornstorlek
ca 60-100) och effektiv grovstädning/målartvätt. Därefter
skrapspacklar du med ARDEX F 5 eller ARDEX R 4 RAPID.
Se till att alla fogar är fyllda. När skrapspacklingen är
tillräckligt hård (efter 1-1½ timme) ütförs en heltäckande
spackling med samma produkt. Det här spackellagret
slipas lätt och primas efter härdning. Nu är ytan klar och
du kan börja spackla med PANDOMO W1 2.0 alternativt
PANDOMO W3 2.0.

Bemærk: For at sikre et optimalt resultat uanset produktmix anbefales det at læse alle datablade omhyggeligt
igennem før påbegyndelse af arbejdet.

För ett optimalt resultat oavsett produktmix rekommenderar ARDEX att du läser respektive produkts produktdatablad
innan projektet startas.

PANDOMO W1 2.0

PANDOMO W1 2.0

PANDOMO W1 2.0 er en hvid spartelmasse til indfarvning
med tonepastaerne PANDOMO CC.

PANDOMO W1 2.0 är ett vitt cementpulver för infärgning
med PANDOMO CC pigment.

Blandingsforholdet er 2,5 kilo indfarvet vand til 5 kg pulver.
Ved PANDOMO W1 2.0 er det vigtigt, at vandmængden
der skal bruges til hele vægfladen blandes på en gang iht.
farverecepten. Vandet opbevares i en spand med låg for at
undgå støv og forurening. Før hver enkelt opblanding røres
vandet igen for en homogen farvefordeling, større satser
bør stå under konstant omrøring. Lagtykkelse 1-2 mm.
Forarbejdningstid op til 60 min.

Blandningsförhållande: 2,5 kg friskt, kallt vatten till 5 kg
pulver plus de pigment som ska användas. För att inte
få färgskillnader på PANDOMO W1 2.0 är det viktigt att
hela vattenmängden som ska användas blandas direkt
enligt färgreceptet. Förvara vattnet kallt i ett kärl med lock
för att undvika kontamination orsakad av av damm och
föroreningar. För varje blandning rörs vattnet upp igen för
att ge en homogen färgfördelning. Större satser bör vara
under konstant omrörning för att undvika att pigmentet
sedimenterar. Skikttjocklek1-2 mm. Bearbetningstid upp till
60 min. (+20 °C).

PANDOMO W3
PANDOMO W3 er en grå, færdigindfarvet spartelmasse til
betonlook, som blandes med rent vand. Blandingsforholdet
er 2,5 kilo vand til 5 kg pulver. Lagtykkelse 1-2 mm.
Forarbejdningstid op til 60 min.

Nødvendigt værktøj

Verktyg

Arbejdet med PANDOMO-systemet kræver det korrekte
værktøj for et smukt, professionelt resultat.

För att underlätta arbetet med PANDOMO Wall bör du ha
följande verktyg:

•
•
•
•
•
•
•
•

• Våg upp till 10 kg (noggrannheten ska vara 0,5 g). Då
kan du väga både blandningsvatten, pulver och pigment
tillsammans.
• Rena spacklar av olika storlek och utförande.
• Maskeringstejp med hög styrka och kvalitet.
• Excenterslip med tillhörande dammsugare för att evakuera slipdammet effektivt.
• Slipnät, kornstorlekar 180 / 240 / 320 / 4000.
• Svampar av fin kvalitet.
• Lackpensel, fin.
• Luddfri mikrofibertrasa/mopp.
• Polerskivor, vita.
• Hinkar. De bör vara vita för att undvika missfärgning av
spackelmassan.
• Blandningsmaskin med steglös varvreglering och högt
varvtal. Gärna mer än 600 rpm.
• Blandavisp av modell ”trådvisp” 120-140 mm.

En nøjagtig vægt, der kan måle milligram.
Velegnede, rene spartler; forskellige størrelser og typer.
Afdækningstape.
Excentersliber.
Slibenet, korn 180 / 240 / 320 / 4000.
Svampe, fin kvalitet.
Hvide polerpads.
Hvide spande (hvide for at undgå afsmitning til spartelmassen).
• Blandemaskine med trinløs omdrejningsregulering,
gerne mere end 600 rpm.
• Piskeris, diameter 120-140 mm.

Arbejdsprocessen for PANDOMO W1 2.0 og PANDOMO
W3 2.0 er ens, bortset fra at PANDOMO W1 2.0 blandes
med indfarvet vand, og PANDOMO W3 2.0 blandes med
rent vand.
I en ren hvid beholder med rent, koldt vand (indfarvet W1)
hældes PANDOMO W1 2.0/W3 2.0, og spartelmassen
omrøres kraftigt, hvorefter den henstår i 1-3 min. Derefter
omrøres spartelmassen igen, til massen er blank, blød
og klumpfri. Der er max. 60 min. arbejdstid pr. opblandet
portion.

PANDOMO W3 2.0
PANDOMO W3 2.0 är ett grått, färdiginfärgat cementpulver som används för att skapa en betonglook.
Blandningsförhållande: 2,5 kg friskt, kallt vatten till 5 kg
pulver. Skikttjocklek 1-2 mm. Bearbetningstid upp till 60
min. (+20 °C).
Arbetssättet med PANDOMO W1 2.0 och PANDOMO W3
2.0 är i stort sett det samma. Enda skillnaden är att
PANDOMO W1 2.0 infärgas med friskt, kallt vatten och
pigment medan PANDOMO W3 2.0 blandas med friskt, kallt
vatten utan tillsatt pigment. Friskt, kallt vatten hälls i en
ren, vit behållare. Valt pigment tillsätts i blandningsvattnet
för PANDOMO W1 2.0. Tillsätt PANDOMO W1 2.0/W3 2.0.
Vispa hårt med hög hastighet. Låt spackelmassa vila 1-3
min. Rör upp spackelmassan igen tills den är blank, mjuk
och klumpfri. Max. 60 min. arbetstid per uppblandad sats
av PANDOMO W1 2.0/ PANDOMO W3 2.0 (+20 °C).

1. Påfør spartelmassen i et
jævnt lag med en egnet
spartel.
1. Påför spackelmassan i ett
jämnt lager med en lämplig
spackel.

2. Skab struktur i den våde
spartelmasse med bløde
organiske bevægelser, der
overlapper hinanden.
2. Skapa struktur med mjuka,
överlappanda rörelser.

4. Væggen bearbejdes med
3. Efter hærdning, ca. 1 time,
en spartel for at skabe
opfugtes væggen med en
yderligere struktur og liv.
svamp eller en vandforstøver.
4. Väggen bearbetas med en
3. När väggen har härdat ca.
spackel för att skapa mer
en timme fuktas ytan med en
struktur och liv.
svamp eller en blomspruta.

Påføring og struktur

Påförning/struktur

PANDOMO W1 2.0/W3 2.0 påføres væggen i et jævnt lag.
Det er en fordel at anvende en større tohåndsspartel til
selve påføringen, da det første trin hovedsageligt handler
om en jævn påføring.
I andet trin skabes strukturen i den våde spartelmasse ved
at spartle med bløde organiske bevægelser, der overlapper
hinanden.

Den blandade spackelmassan påförs väggen i ett jämnt
lager. Det är en fördel att använda en större tvåhandsspackel till själva påföringen då du bör eftersträva ett jämntjockt
lager. Produkterna kan även påföras underlaget med en
spackelroller av hög kvalité för att sedan slätas.

Ved større arealer kan det være en fordel at arbejde to sammen, så det sikres, at der arbejdes vådt i vådt for at opnå
ens udtryk og farve. Dog bør den ene varetage påføringen
og den anden skabe strukturen, så den færdigspartlede
væg kommer til at fremstå med et ensartet udtryk.

Vandglitning
Når væggen har hærdet mellem 35-60 minutter (spartelmassen skal have dannet læderhård overflade), efterbehandles den. Væggen opblødes med enten svamp eller
blomsterforstøver, og bearbejdes derefter med spartel. Jo
mere man arbejder i den, jo mere struktur vil væggen få.
En stor spartel vil give et mere ensartet udtryk, hvorimod
en mindre spartel vil give mere liv og struktur.

Nu kan du börja skapa strukturen i den våta spackelmassan. Strukturen skapar du genom att med ”lätt” hand bearbeta spackelmassan med en spackel. Bredd på spackeln
väljer du själv.
• Mjuka enhetliga rörelser vilka överlappar varandra ger
en mer naturlig struktur
• Korta, huggna rörelser skapar mer distorsion eller
”brus” i strukturen

Större ytor
På större ytor är det en fördel att vara två personer vid
påförandet av spackelmassan. Det säkerställer att arbetet
sker vått i vått och du undviker att ytan får olikheter i färg
och struktur.
Dock är det viktigt att den ena personen sköter påföringen
av spackelmassan och den andre skapar strukturen. Detta
för att den färdigspacklade väggen ska få ett enhetligt
utseende.

Vattenglättning
5. Efter mindst 5 timers hærdning slibes og poleres overfladen med net i forskellig
korn størrelse afhængig af
ønsket udtryk og finish.
5. Efter minst 5 timmars
härdning, slipas och
poleras ytan maskinellt.
Kornstorlekar på slipnät
väljs efter önskat uttryck
och finish.

6. Endeligt behandles overfladen med PANDOMO stenolie eller Impregnation.
6. Slutligen behandlas ytan
med PANDOMO stenolja
eller Impregnation.

När väggen har härdat i 35 - 60 min. och har bildat en
läderartad yta, kan efterbehandlingen börja.
Väggen fuktas antingen med en svamp eller en blomspruta
och bearbetas därefter med en spackel. Ju mer du arbetar
med ytan, desto mer struktur/liv får ytan. En bred spackel
ger ett mer likartat uttryck. En smalare spackel ger mer liv
och struktur.

Slibning

Slipning

Efter minimum 5 timers tørring i 20 °C. kan slibningen
påbegyndes. Kornstørrelserne på de anvendte slibenet har
forskellige effekter på den tørrede spartelmasse. Derfor
anbefales flere forskellige varianter. Vi anbefaler, at man
anvender de slibenet, der er beregnet til cementspartelmasser samt, at excentersliberen har en hård sål, da det
letter bearbejdningen af overfladen.

Efter minst 5 timmars härdning (+20 °C) kan slipningen
påbörjas. Kornstorleken på slipnäten har olika effekt på
den härdade spackelmassan. Därför rekommenderas flera
olika kornstorlekar. Det bästa är att använda de slipnät som
är framtagna för cementbaserade spackelmassor samt att
excenterslipen har en slipplatta av hårdare karaktär. Utan
detta är det svårare att bearbeta materialet.

• Korn 180 for en lidt mere mat, grov struktur og flade
eller som første slibning.
• Korn 240 anbefales, hvis der ønskes en blankere og
finere overflade. Ved korn 240 begynder porerne i overfladen at lukkes, hvilket er med til at beskytte væggen
efterfølgende.
• Korn 320 giver en polering af overfladen, og får en
mørkere, dybere farve og blankhed frem.
• Korn 4000 giver en hel blank overflade. Eller der kan
poleres op pletvist for effektens skyld.

• Kornstorlek 180: En lite mattare, grövre struktur och yta
som första slipning.
• Kornstorlek 240: Ger en blankare och finare yta.
Kornstorlek 240 stänger porerna i spackelytan vilket
ytterligare skyddar väggen. Dessutom ger detta ett
jämnare upptag av slutbehandlingen.
• Kornstorlek 320: Ger en polerande effekt. Skapar en
mörkare, djupare färg. Höjer glansen.
• Kornstorlek 4000: Ger en glansig yta. Skapa högglansiga partier eller slipa hela ytan.

Efter endt slibning er væggen klar til overfladebehandling.
Arbejdstid pr. m² pr. slibelag:

Efter avslutad slipning är väggen klar för ytbehandling.
Arbetstid per m² per slipmoment:

• Første dag: 2 - 4 min.
• Anden dag: 10 minutter.

• Dag ett 2 - 4 min.
• Dag två ca 10 min.

Det anbefales, at slibningen udføres senest dagen efter, da
arbejdsgangen eller kan blive tidskrævende.

Man bör slipa produkten inom ett dygn, då den fortfarande
är lättslipad.

Primere til PANDOMO Wall

Primer till PANDOMO Wall

ARDEX P 51: Bruges til priming på flader med uensartet
sugeevne i blandingsforhold 2:1. På møbler, træ- og MDFflader bruges ARDEX P 51 ufortyndet. Påføres med fin
malerrulle. For tørretider henvises til produktdatabladet.

ARDEX P 51 används till primning på ytor med olika sugförmågor. På starkt sugande underlag blandas ARDEX P
51 med rent vatten i lika delar. På icke sugande eller lågsugande underlag så som möbler och andra träbaserade
underlag används primern outspädd. Primern påförs med
fin roller eller pensel. Övrig information se produktdatabladet för ARDEX P 51.

ARDEX P 82: Anvendes til meget lukkede overflader, som
eksempelvis laminat og metal. Meget lukkede overflader
skal først slibes med korn 60-100 for at opnå maksimal
vedhæftning. Metal skal rengøres med sprit for at fjerne
eventuel resterende olie. Påføres med fin malerrulle. For
tørretider henvises til produktdatabladet.

PANDOMO tonefarver

PANDOMO pigment

PANDOMO CC: Farvepigmenter til blanding med PANDOMO
W1, som findes i 10 farver: Sort, hvid, blå, rød, gul, grøn,
umbra, brun, oxyd-rød og oxyd-okker. Færdige recepter
til de forskellige farver forefindes i ARDEX PANDOMO
farvevifte.

PANDOMO CC är ett färgpigment för blandning med
PANDOMO W1 2.0 och finns i 10 färger: Svart, vit, blå, röd,
gul, grön, umbra, brun, oxidröd och oxidockra. Färdiga
recept för olika kulörer hittar du i ARDEX PANDOMO färgpamflett.

Farverne skal blandes meget omhyggelig med en nøjagtig
vægt, der kan måle milligram. Når farverne er afvejet,
blandes pigmenterne i blandevandet. Det er vigtigt at den
mængde vand, der skal bruges til hele projektet blandes
på én gang. Blandes der ad flere gange, kan man risikere
forskellige farvenuancer.

Pigmenten ska vägas och blandas mycket noggrant. Väg
alltid pigmenten med en våg som har en noggrannhet
på 0,5 g. När rätt mängd pigment är uppmätt, blandas
det med blandningsvattnet. Det är viktigt, att hela den
vattenmängden, som ska användas blandas samtidigt
enligt färgreceptet. Blandar du vid olika tillfällen kan du få
färgskillnader.

Den fulde mængde blandevand opbevares i en lukket
beholder for at undgå forurening. Større mængder af
pigmenteret vand bør være under konstant omrøring for at
undgå sedimentering.
Leveres i 250 ml eller 5 liters pakning.

Förvara vattnet kallt, i ett kärl med lock för att undvika kontamination av damm och föroreningar. För varje blandning
rörs vattnet om igen för att ge en homogen färgfördelning.
Större satser bör vara under konstant omrörning för att
undvika sedimentering av pigmentet.
Förpackning om 250 ml eller 5 liter.

ARDEX P 82 är en epoxiprimer och används till PANDOMO
W1 2.0 och PANDOMO W3 2.0 på mycket täta ytor som
laminat och metall. Mycket täta ytor ska först slipas med
kornstorlek 60-100 för att få maximal vidhäftning. Metall
ska rengöras med sprit för att avlägsna eventuell formolja
eller andra föroreningar/skiljemedel. ARDEX P 82 påförs
med fin roller eller lackpensel. Övrig information se produktdatabladet för ARDEX P 82. Läs även igenom säkerhetsdatabladet för ARDEX P 82 innan användning och ta reda på
Arbetsmiljöverkets regler och anvisningar för arbeten med
härdplaster innan användning.

Forseglere til PANDOMO Wall

Förseglare till PANDOMO Wall

Efter spartling, vandbehandling og slibning af PANDOMO
væggen skal den efterbehandles/forsegles.

Efter spackling, vattenbehandling och slipning av PANDOMOväggen ska den efterbehandlas/förseglas. Det finns olika
typer av efterbehandlingar beroende på vilken färgintensitet
och yta man önskar. Den vanligaste ytbehandlingen är
PANDOMO Impregnation och PANDOMO SP-SL stenolja.

Der er forskellige typer efterbehandlinger afhængig af, hvilken farveintensitet og overflade, der ønskes på væggen.
Den mest benyttede overfladebehandling er PANDOMO
Impregnation og PANDOMO SP-SL stenolie.

PANDOMO Impregnation: Er farveforstærkende og
lettere forseglende. Giver i sig selv en silkeblank overflade.
Silanbaseret.
PANDOMO Impregnation påføres på W1 og W3 med en
fin svamp eller en microfiber-moppe nedefra og op i én
arbejdsgang for at undgå løbere og striber.
PANDOMO Impregnation påføres i et eller to lag. To lag er
påkrævet ved mørke farver. Andet lag kan påføres efter
2-4 timer. Overskydende imprægnering skal tørres af med
en tør klud. Det er vigtigt at være omhyggelig med denne
proces, da overskydende Impregnation vil lægge sig som
en blank ”sø”.
24 timer efter første påføring kan yderligere PANDOMO
Impregnation ikke påføres, da den lukker meget tæt og
vedhæftning kan blive svært at opnå.
Ønsker man at bruge PANDOMO Impregnation under
PANDOMO SP-GS eller PANDOMO SP-PS, skal PANDOMO
Impregnation tørre 12 timer.
Forbruget er 50 gram Impregnation pr. m² pr. lag.
Klude, svampe m.m. brugt til påføring skal efterfølgende
opbevares i lukket metalspand, da produktet er selvantændende. Brug handsker og beskyttelsesbriller ved påføring.

PANDOMO Impregnation: Är en Silanbaserad behandling som förstärker färgerna, förseglar porerna i spackelmassan och gör ytan mer tålig samt färgfördjupar.
PANDOMO Impregnation skapar en silkesblank yta.
Arbetssätt: PANDOMO Impregnation påförs med en fin
svamp eller mikrofibermopp och ska alltid påföras nedifrån
och upp i ett moment för att undvika ränder i ytan. I innerhörn kan PANDOMO Impregnation med fördel påföras med
en fin lackpensel.
PANDOMO Impregnation läggs på i ett eller två lager. Det
andra lagret kan appliceras efter ca 2-4 timmar beroende
på temperatur. Två lager krävs för mörka färger.
Överskott av PANDOMO Impregnation torkas av inom 10
min. med en torr trasa. Se till att ytan är helt fri från fläckar
med överskottsimpregnering.
12 timmar efter sista appliceringen kan PANDOMO impregnation med fördel maskinpoleras för att skapa en ännu
tätare yta och för att ta bort mikrostänk av residerade
behandling. Poleringen ökar ej glansen.
Sista lagret PANDOMO Impregnation ska påföras inom
24 timmar efter att första lagret är lagt. Detta för att
PANDOMO Impregnation är färdighärdad och blir mycket
tät efter 24 tim.

lettere forseglende. Giver i sig selv en silkeblank overflade.

Ska PANDOMO Impregnation användas som färgförstärkare under PANDOMO SP-GS eller PANDOMO SP-PS ska
PANDOMO Impregnation torka i minst 12 tim, beroende av
temperatur.

PANDOMO SP-SL påføres på W1 og W3 med en fin svamp,
nedefra og op i én arbejdsgang for at undgå løbere og striber.

Åtgång: Ca 50 gr/m² och applicerat lager PANDOMO
Impregnation.

PANDOMO SP-SL, stenolie er farveforstærkende og

PANDOMO SP-SL påføres i minimum to lag. Kan påføres
vådt i vådt. Overskydende olie skal tørres af med en tør
klud. Ønskes en blankere overflade, kan man polere stenolien op med en hvid polerpad.

OBS! Tänk på att förvara använda svampar, trasor mm i en
behållare av metall eftersom PANDOMO Impregnation kan
självantända samt använd handskar & skyddsglasögon vid
applicering.

Ønsker man at bruge PANDOMO SP-SL under PANDOMO
SP-GS eller PANDOMO SP-PS, skal PANDOMO SP-SL tørre
12 timer.

PANDOMO SP-SL, stenolja förstärker färgerna och ger

Forbruget er 100 g stenolie pr. m² á to påføringer.
Klude, svampe m.m. brugt til påføring skal efterfølgende
opbevares i lukket metalspand, da produktet er selvantændende. Brug handsker og beskyttelsesbriller ved påføring.

PANDOMO SP-GS er en forsegling til belastede flader
og giver væggen et silkeblankt udtryk. Anvendes oftest
oven på PANDOMO SP-PS eller SP-SL, men kan også bruges alene i to lag afhængig af, hvilken finish, der ønskes.
Tørretiden er ca. 60 min. mellem hvert lag.
Afhængig af om man bruger PANDOMO Impregnation,
PANDOMO SP-PS under eller to lag PANDOMO SP-GS, får
man forskellige udtryk.
• Oven på PANDOMO Impregnation vil farven være stærk
og intensiv, silkeblankt i sit udtryk.
• Oven på PANDOMO SP-PS vil farven synes lidt mindre
intensiv, men klar og stadig med et silkeblankt udtryk.
• Bruger man to lag PANDOMO SP-GS, vil det give et
mere ensartet, men silkeblankt udtryk.
Påføres med fin mikrorulle. En times tørretid mellem første
og andet lag. Forbruget er ca. 40-50 g pr. m² per lag. Der
påføres to lag.

PANDOMO SP-PS: Er en polyurethanforsegler til overflader, der udsættes for mere belastning, eksempelvis i
køkkenet, i barmiljøer, møbler og bordflader, offentlige
steder samt hvor man forventer intensiv rengøring m.m.
Aldeles kemikalieresistent efter 7 døgn.
Består af to komponenter, som blandes i forholdet 1:10

en lättare försegling. Produkten är en kombination av vax
och olja.
PANDOMO SP-SL ger en silkesblank, varm och tonad yta
som som med fördel kan poleras upp för att skapa en blankare yta men också för att öka hastigheten på uttorkningen.
PANDOMO SP-SL påförs med en fin svamp eller en mikrofibermopp. Arbeta in produkten med runda rörelser nedifrån
och upp i ett moment för att undvika ränder i ytan.
PANDOMO SP-SL kan med fördel påföras vått i vått.
Använd en torr trasa och torka bort eventuellt överskott av
PANDOMO SP-SL. Ytan ska vara helt fri från överskottsimpregnering, torka bort överskott inom 10 min.

med piskeris. 45 min. levetid efter opblanding, men kan
omrøres undervejs for at øge levetiden.
Hvis man ikke blander hele mængden på en gang, skal
man være nøje med afmålingen. Husk handsker og sikkerhedsbriller
Giver et blødt, halvblankt satin udseende. Påføres med fin
mikro rulle. Rulles både vandret og lodret for at sikre et
ensartet optag.
Ca. to timers tørretid mellem hver påføring. Tørretid før
ibrugtagning 12 timer.
Forbruget er ca. 80 gram pr. m² per lag. Der påføres to
lag.
Bemærk at PANDOMO SP-PS ikke tørrer ved temperaturer
under 15 °C.

Beroende på om du använder PANDOMO Impregnation,
PANDOMO SP-SL, PANDOMO SP-PS eller två lager
PANDOMO SP-GS får du olika utseenden.
• Ovanpå PANDOMO Impregnation: Färgen blir stark och
intensivt blank.
• Ovanpå PANDOMO SP-SL: Färgen blir varm, stark och
intensiv
• Ovanpå PANDOMO SP-PS: Färgen blir lite mindre intensiv
men klar och blank.
• Två lager PANDOMO SP-GS: Ger ett mer jämnt men
blankt utseende
PANDOMO SP-PS påförs med en fin mikrofiberroller. Rollas
både vågrätt och lodrätt för att ge en jämn täckning.
Överflöd torkas bort inom torktiden för att undvika fläckar.
Torktid: 60 min. mellan första och andra lagret.
Åtgång: Ca. 40-50 gr/m² och lager. Påföres i två lager.
PANDOMO SP-PS är helt kemikalieresistent efter 7 dygn.

Efter ca. 10 min. kan PANDOMO SP-SL maskinpoleras med
en vit polerpad. Om ytan inte poleras får ytan en mattare
karaktär.
Om PANDOMO SP-SL ska användas som färgförstärkare under PANDOMO SP-GS eller PANDOMO SP-PS ska
PANDOMO SP-SL torka minst 12 timmar beroende av
temperatur.
Åtgången för två appliceringar är ca. 100 gr PANDOMO
SP-SL.
OBS! Tänk på att förvara använda svampar, trasor mm i en
behållare av metall eftersom produkten kan självantända
samt använd handskar & skyddsglasögon vid applicering.

PANDOMO SP-GS är en försegling för belastade ytor.
PANDOMO SP-GS ger väggen ett silkesblankt utseende. Den
används oftast ovanpå PANDOMO Impregnation, PANDOMO
SP-SL eller PANDOMO SP-PS men kan även användas utan
förbehandling beroende på vilken finish du vill ha.

Om du inte blandar allt på en gång ska du vara noggrann
med mängderna. Väg alltid båda komponenterna. Glöm inte
att använda skyddsglasögon och handskar.
Torktid och härdning: Ca. 2 timmar härdning mellan varje
lager. Sörj för att temperaturen alltid överstiger +15 °C,
då PANDOMO SP-PS inte härdar vid temperaturer under
+15 °C.

Udtryk og effekt

Produktkombination

Teknisk information

Uttryck och effekt

Produktkombination

Teknisk information

Farveforstærket udtryk.
Lettere forseglende.

1. lag: PANDOMO Impregnation.

2 - 4 timers tørretid mellem 1. og 2. lag. Påføres i min. 2 lag.

2. lag: PANDOMO Impregnation.

Forbrug: 50 g Impregnation pr. lag.

Färgförstärkande, silkesblank
samt ytförstärkande behandling.

1 skikt: PANDOMO Impregnation.
2 skikt: PANDOMO Impregnation.

Farveforstærket, blankt udtryk.
Til høj belastning, som stænkplader, møbler etc.

1. lag: PANDOMO Impregnation.

12 timers tørretid for PANDOMO Impregnation før påføring af PANDOMO
SP-PS.

PANDOMO Impregnation påföres med en mikrofibermopp. Överskott
av PANDOMO Impregnation torkas av inom 10 min. med en torr trasa
Torktid är ca 2-4 timmar beroende på temperatur. Min. två lager krävs.
Åtgången är ca 50 gram per m2 applicerat lager PANDOMO Impregnation.

3. lag: PANDOMO SP-PS.

Forbrug: 60 g PANDOMO Impregnation og 80 g PANDOMO SP-PS.

1 skikt: PANDOMO Impregnation.
2 skikt: PANDOMO Impregnation.
3 skikt: PANDOMO SP-PS.

Farveforstærket, blankt udtryk
til belastede områder.

1. lag: PANDOMO Impregnation.

12 timers tørretid for PANDOMO før påføring af PANDOMO SP-GS.

Färgförstärkande, silkesblank
utseende. För ytor med högre belastning, exempelvis stänkskydd i
köket, möbler, etc.

2. lag: PANDOMO Impregnation.

Forbrug: 60 g PANDOMO SP-SL og 20-30 g PANDOMO SP-GS.

Torktid är 12 timmar för PANDOMO Impregnation före applicering av
PANDOMO SP-PS. PANDOMO SP-PS påföres med fin mikrofiberroller.
Rollas både vågrätt och lodrätt för att ge en jämn täckning. Åtgång
per kvadratmeter: 60 gram PANDOMO Impregnation och 80 gram
PANDOMO SP-PS.

Färgförstärkande, silkesblankt
utseende. För belastade ytor.

1 skikt: PANDOMO Impregnation.
2 skikt: PANDOMO Impregnation.
3 skikt: PANDOMO SP-GS.

Torktid är 12 timmar för PANDOMO Impregnation före applicering av
PANDOMO SP-GS. PANDOMO SP-GS påföres med fin mikrofiberroller.
Rollas både vågrätt och lodrätt för att ge en jämn täckning. Överskott
av PANDOMO SP-GS torkas med en torr trasa. Åtgång per kvadratmeter: 60 gram PANDOMO Impregnation och 20-30 gram PANDOMO
SP-GS.

Färgförstärkande, silkesblank,
varmtonat utseende samt ger en
lättare försegling.

1 skikt: PANDOMO SP-SL.
2 skikt: PANDOMO SP-SL.

PANDOMO SP-SL påföres med en fin svamp eller en mikrofibermopp.
Arbeta in produkten med runda rörelser nedifrån och upp. Torktid ca. 6
timmar, kan även påföras ”vått i vått” Åtgången för två appliceringar är
ca 100 gram PANDOMO SP-SL.

Färgförstärkande silkesblank,
varmtonat utseende. För ytor
med högre belastning, exempelvis stänkskydd i köket, möbler,
etc.

1 skikt: PANDOMO SP-SL.
2 skikt: PANDOMO SP-SL.
3 skikt: PANDOMO SP-PS.

Torktid för PANDOMO SP-SL ca. 12-24 timmar före applicering av
PANDOMO SP-PS. PANDOMO SP-PS påföres med fin mikrofiber. Rollas
både vågrätt och lodrätt för att ge en jämn täckning. Åtgång: 100 gr.
PANDOMO SP-SL för två lager och 80 gr. PANDOMO SP-PS.

Färgförstärkande, silkesblank
varmtonat utseende. Till belastade ytor.

1 skikt: PANDOMO SP-SL.
2 skikt: PANDOMO SP-SL.
3 skikt: PANDOMO SP-GS.

Torktid är ca. 12-24 timmar före applicering av andra laget PANDOMO
SP-SL och före applicering av PANDOMO SP-GS. PANDOMO SP-GS
påföres med fin mikrofiberroller. Rollas både vågrätt och lodrätt för att
ge en jämn täckning. Överskott av PANDOMO SP-GS torkas med en torr
trasa. Åtgång: 100 gr. PANDOMO SP-SL för två lager och 20-30 gr.
PANDOMO SP-GS.

Mjukt, matt utseende. För ytor
med högre belastning, exempelvis stänkskydd i köket, möbler,
etc.

1 skikt: PANDOMO SP-PS.
2 skikt: PANDOMO SP-PS.

PANDOMO SP-PS påföres med fin mikrofiberroller. Rollas både vågrätt
och lodrätt för att ge en jämn täckning. Torktid är ca. 2 timmar före
applicering av andra laget. Åtgången för två appliceringar är ca 160
gram PANDOMO SP-PS

Jämt, mjukt, silkesblank utseende. Högre glans. För belastade
ytor.

1 skikt: PANDOMO SP-PS.
2 skikt: PANDOMO SP-GS.

Torktid är 6 timmar för PANDOMO SP-PS före applicering av PANDOMO
SP-GS. PANDOMO SP-GS påföres med fin mikrofiberroller. Rollas både
vågrätt och lodrätt för att ge en jämn täckning. Överskott av PANDOMO
SP-GS torkas med en torr trasa. Åtgång per kvadratmeter: 80 gram
PANDOMO Impregnation & 20-30 gram PANDOMO SP-GS.

Jämt, mjukt, silkesblank
utseende. För belastade ytor.

1 skikt: PANDOMO SP-GS.
2 skikt: PANDOMO SP-GS.

PANDOMO SP-GS påföres med fin mikrofiberroller. Rollas både vågrätt
och lodrätt för att ge en jämn täckning. Överskott av PANDOMO SP-GS
torkas med en torr trasa. Torktid är 1 timme före applicering av andra
laget. Åtgången för två appliceringar PANDOMO SP-GS är ca 40-50
gram.

2. lag: PANDOMO Impregnation.

3. lag: PANDOMO SP-GS.
Farveforstærket varmt udtryk.
Lettere forseglende og beskyttende.

1. lag: PANDOMO SP-SL.
2. lag: PANDOMO SP-SL.

Påføres med fin, blød svamp i cirkulære bevægelser nedefra og op for at
undgå løbere og striber. Kan påføres vådt i vådt.
Tørretid: 6 timer.
Forbrug: 100 g PANDOMO SP-SL pr. m² for 2 lag.

Farveforstærket varmt, blankt
udtryk. Til høj belastning, som
stænkplader, møbler etc.

Farveforstærket. Varmt, blankt
udtryk til belastede områder.

1. lag: PANDOMO SP-SL.
2. lag: PANDOMO SP-SL.
3. lag: PANDOMO SP-PS.

1. lag: PANDOMO SP-SL.
2. lag: PANDOMO SP-SL.
3. lag: PANDOMO SP-GS.

6 timers tørretid for PANDOMO SP-SL pr. lag og 12 - 24 timer før
påføring af PANDOMO SP-PS. PANDOMO SP-PS påføres med fin mikrorulle i vandret og lodret retning for fuld dækning.
Forbrug: 100 g PANDOMO SP-SL pr. m² for 2 lag og 80 g PANDOMO
SP-PS.
6 timers tørretid for PANDOMO SP-SL pr. lag og 12 - 24 timer før
påføring af PANDOMO SP-PS. PANDOMO SP-GS påføres med fin mikrorulle i vandret og lodret retning for fuld dækning. Overskydende materiale
aftørres.
Forbrug: 100 g PANDOMO SP-SL pr. m². for 2 lag og 20 - 30 g PANDOMO SP-GS.

Ensartet, silkeblankt udtryk til
belastede områder.

1. lag: PANDOMO SP-GS.

1 times tørretid mellem hvert lag.

2. lag: PANDOMO SP-GS.

Forbrug: 40 - 50 g ved to lag.

Ensartet, silkemat udtryk til
belastede områder.

1. lag: PANDOMO SP-MS.

1 times tørretid mellem hvert lag.

2. lag: PANDOMO SP-MS.

Forbrug: 40 - 50 g ved to lag.

Blødt, halvblankt satinudseende.

1. lag: PANDOMO SP-PS.

2 timers tørretid mellem hvert lag.

2. lag: PANDOMO SP-PS.

Forbrug: 160 g PANDOMO SP-PS ved to lag.

Ensartet, silkeblankt udtryk til
belastede områder. Lidt mere
farveintens end 2 x PANDOMO
SP-GS.

1. lag: PANDOMO SP-PS.

6 timers tørretid mellem første og andet lag.

2. lag: PANDOMO SP-GS.

Forbrug: 80 g PANDOMO SP-PS og 20-30 g PANDOMO SP-GS.
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Farvestandarder såvel som de viste overflader er produceret ved trykning og er kun vejledende. Farveafvigelser kan ikke udelukkes.
Färgstandarder såväl som de visade ytorna produceras genom tryckning och är endast vägledande. Färgavvikelser kan inte uteslutas.
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