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System pielęgnacji i czyszczenia podłóg
dekoracyjnych:
PANDOMO
PANDOMO
PANDOMO
PANDOMO

K1
K1 HARDKORN
K2 LOFT
K3

Podłoga po zakończeniu procesu budowlanego jest zabezpieczona i zaimpregnowana przez
wykonawcę olejem mineralnym ARDEX PANDOMO SL. Po zakończeniu impregnacji należy
odczekać, co najmniej 48 godz., aby można było wejść i prowadzić dalsze prace budowlane –
wykończeniowe.
1. Pierwsze czyszczenie i mycie :
Zabieg ten wykonuje się po zakończeniu wszystkich prac budowlanych – przed wniesieniem
mebli i wyposażenia do pomieszczeń – wykonuje firma sprzątająca lub użytkownik.
a)

Należy przeprowadzać tylko wtedy, kiedy zostały ukończone wszystkie roboty
budowlane.

b)

Podłogę należy dokładnie zamieść oraz dokładnie przemyć czystą wodą, aby zebrać
pozostałości pyłu i brudu budowlanego.

c)

Następnie na jeszcze wilgotnym podłożu przeprowadzamy mycie i zabezpieczenie
środkiem ARDEX PANDOMO WP.

d)

Środek ARDEX PANDOMO WP rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:20
tzn.:(500ml WP na 10 litrów wody).

e)

Przygotowany roztwór nakładamy na podłogę za pomocą mopa lub maszyny do mycia
i rozprowadzamy po całej powierzchni.

f)

Po tym zabiegu podłoga musi kompletnie wyschnąć, najlepiej wprowadzać się
następnego dnia lub później.

2. Pielęgnacja bieżąca / codzienna :
w pomieszczeniach użytkowanych codziennie
a)

przeprowadzać regularnie w celu utrzymania stałej czystości podłogi

b)

do czyszczenia należy użyć środka ARDEX PANDOMO WP

c)

środek ARDEX PANDOMO WP rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:200
( 50ml WP na 10 litrów wody )

d)

przygotowanym roztworem myjemy podłogę, na wymytą podłogę można wchodzić po
wyschnięciu.

3. Pielęgnacja sezonowa / okresowa:
a)

W zależności od intensywności użytkowania oraz zabrudzenia podłogi pielęgnację należy
wykonywać co kwartał / co pół roku / raz w roku - najlepiej prace takie wykonywać w
weekendy – wykorzystując firmę sprzątającą

b)

Do gruntownego oczyszczenia oraz odtłuszczenia użyć środka ARDEX PANDOMO BC

c)

Środek ARDEX PANDOMO BC rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:5

d)

Przygotowany roztwór należy nałożyć obficie na podłogę i odczekać ok. 5 – 10 minut, aby
nastąpiło rozpuszczenie brudu, nie dopuścić do wyschnięcia

e)

następnie mechanicznie za pomocą maszyny talerzowej do mycia ( z białym padem )
szorujemy i myjemy całą powierzchnię

f)

po umyciu i wyszorowaniu preparatem BC podłoże należy przemyć 3 krotnie czystą wodą
zbierając cały rozpuszczony brud i pozostawiamy podłogę do całkowitego wyschnięcia

Faza końcowa:
dla wszystkich kolorów
a) Wyschniętą podłogę przetrzeć białym padem na sucho.
b) Następnie nałożyć olej mineralny ARDEX PANDOMO SL rozcierając go równomiernie
mechanicznie we wszystkich miejscach.
c) Olej musi przeschnąć ok. 6-12 godz.
d) Następnie nakładamy druga warstwę oleju również bardzo dokładnie rozcierając.
e) Pozostawić do wyschnięcia na 48 godz.
f)

Wyschniętą zaimpregnowaną podłogę polerujemy białym padem na sucho.

g) Ostatnim zabiegiem w pielęgnacji jest nałożenie środka ARDEX PANDOMO WP, który
rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:20 tzn.:(500ml WP na 10 litrów wody)
h) Przygotowany roztwór nakładamy na podłogę za pomocą mopa lub maszyny do mycia i
rozprowadzamy po całej powierzchni,
i)

po tym zabiegu podłoga musi kompletnie wyschnąć.

Faza końcowa:
dla jasnych kolorów
Jeżeli podłoga jest jasnego pastelowego koloru fazę końcową czyszczenia podłogi można skrócić
postępując wg. poniższego algorytmu:
a) Wyschniętą podłogę przetrzeć białym padem na sucho.
b) Następnie nałożyć olej mineralny ARDEX PANDOMO SL rozcierając go równomiernie
mechanicznie we wszystkich miejscach.
c) Pozostawić do wyschnięcia na 48 godz.
d) Całość zamknąć preparatem dyspersyjnym ARDEX PANDOMO DMC ( bez rozcieńczenia )
dokładnie wetrzeć
e) Należy to zrobić dwa razy w ostępie 2 godz.
a) Możliwość wejścia po wyschnięciu po ok. 2 godz.
b) Wyschniętą zaimpregnowaną podłogę polerujemy białym padem na sucho.
c) Ostatnim zabiegiem w pielęgnacji jest nałożenie środka ARDEX PANDOMO WP, który
rozrabiamy z zimną wodą w stosunku 1:20 tzn.:(500ml WP na 10 litrów wody)
d) Przygotowany roztwór nakładamy na podłogę za pomocą mopa lub maszyny do mycia i
rozprowadzamy po całej powierzchni,
e) po tym zabiegu podłoga musi kompletnie wyschnąć.

Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, używać rękawic ochronnych.
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