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PANDOMO® SP-MS 
Ytskydd 

• Skyddar och förhindrar nedbrytning 
• Skapar en sidenmatt golvyta  
• Halkhämmande 
• Systemprodukt med SP-SL och SP-PS 

 

 

Användningsområde 
PANDOMO® SP-MS är en produkt som i första hand är till för 
att skydda PANDOMO® FLOOR installationer. PANDOMO® 
SP-MS är utmärkt till framför allt golv. PANDOMO® SP-MS är 
en 1-komponents produkt som är lättarbetad. PANDOMO® 
SP-MS är en ytbehandling till de olika PANDOMO FLOOR 
programmen. PANDOMO® SP-MS ska i första hand ligga 
ovanpå SP-SL- eller SP-PS-behandlingar.  
PANDOMO® SP-MS kan även användas till andra ytor som 
inte är ARDEX system eller ARDEX produkter men i dessa fall 
kan inte ARDEX ge någon garanti för funktion och kvalité då 
det finns otaliga kombinationer. PANDOMO® SP-MS ska inte 
användas utomhus eller på permanent fuktiga ytor. 
 
Egenskaper 
PANDOMO® SP-MS är en produkt för ytbehandling. 
PANDOMO® SP-MS skyddar mot smuts och fotavtryck samt 
gör att ytan blir vattenavvisande vilket förhindrar nedbrytning 
som orsakas av vatten- eller kloridinträngning. PANDOMO® 
SP-MS har halkhämmande egenskaper.  
PANDOMO® SP-MS kan förändra utseendet på ytan och 
påverka upplevelsen av färgerna, därför rekommenderar 
ARDEX att prover utförs för att resultatet ska överensstämma 
med förväntningarna. PANDOMO® SP-MS skapar en 
sidenmatt yta.   

Underlaget 
Underlaget ska vara torrt, stabilt, fast, bärkraftigt samt fritt 
från skiljemedel. Förbered behandlingen med PANDOMO® SP-
MS genom att avlägsna damm från porer och ytor genom 
dammsugning och torrmoppning med mikrofiberutrustning. 
När PANDOMO® SP-MS ska läggas på SP-SL eller SP-PS 
måste produkterna vara helt uttorkade. Se produktbladen för 
de PANDOMO® SP-produkter som är underlag för 
PANDOMO® SP-MS i det aktuella fallet.  
 
Arbetssätt 
PANDOMO® SP-MS påförs outspädd med en gummiraka, 
fiberpälsmopp eller en mikrofibermopp. PANDOMO® SP-MS 
ska alltid påföras från ett håll och framåt i ett moment utan att 
droppa på obehandlade ytor, detta för att undvika prickar och 
ränder i ytan. Det ska bli en tunn och jämn film. I innerhörn 
kan PANDOMO® SP-MS med fördel påföras med en fin 
lackpensel. PANDOMO® SP-MS ska läggas i minst 2 lager 
och första lagret ska torka i minst 60 minuter, eller längre om 
temperaturen är lägre än 20 0 C och en luftfuktighet på ca. 60 
%.  

Under appliceringen bör temperaturen på luften och ytan vara 
minst +15°C. Torka inte av de delvis torra ytorna igen. Är det 
nödvändigt att jämna ut pölar ska detta ske innan  
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 Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande 
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. 

 

behandlingen börjat att torka. Om behandlingen får några 
dagars torktid innan belastning kommer livslängden att öka. 

Säkerhet 
Information om säkerhet och bortskaffande: 
Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO® SP-MS. 
PANDOMO® SP-MS är endast för kommersiellt bruk. 
Produkten och dess verktyg förvaras oåtkomligt för barn. 
Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.  
 
 

Tekniska data  

Innehåll: Akrylatdispersion 
GHS/CPL: EUH208, EUH210, Se 

säkerhetsdatabladet 
Densitet: 1,03 kg/liter 
pH värde: Ca 8,5 
Arbetstemperatur: +15 - + 25o C 
Förbrukning/applikation: Ca 25 ml/m2 /lager 
Torktid, Dammtorr: Ca 30 minuter  
Torktid, Lätt gångtrafik: Ca 2 timmar 
Torktid, Belastningsbar: Ca 3 - 5 dygn 
Rengöring:  ARDEX CW 
Emissioner: VOC <3% 
Förpackning: Dunk 5 Liter 
Lagring: Förvaras ca 1 år i oöppnad 

förpackning. När förpackningen 
är öppnad ska innehållet 
förbrukas inom kort. 

Artikelnummer: 24884 
GTIN/EAN-nummer: 4024705248846 
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