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SP-SL
Uzavírací olej

Oblast použití:
Pro interiér.

K ochraně barvených a broušených povrchů vytvoře-
ných z PANDOMO®  W1, W310/3.1, PANDOMO® K1, 
K3 10/3.1 a PANDOMO® K2. Pro soukromý, bytový 
sektor a plochy se zvýšeným namáháním co se týče 
nárazů a úderů, jako jsou např. kavárny, kanceláře, 
vstupní haly, prodejní a výstavní prostory atd.

Druh výrobku:
PANDOMO® SP-SL je produkt na olejovo-voskové bázi.
Ošetření zbroušených povrchů PANDOMO® W1, W3 
10/3.1, K1, K3 10/3.1 a K2 přípravkem
PANDOMO® SP-SL vytvoří vysoce otěruvzdorné,
vodoodpudivé plochy.

Zpracování na PANDOMO® W1 resp. W3 10/3.1:
Po aplikaci dekorační stěrky musí být její povrch po do-
statečném vyschnutí (cca. 5 hodin) vyleštěn vhodným 
brusným strojem (např. ROTEX, firma Festo) s brus-
ným papírem s velkostí zrna 120. Alternativně lze použít 
brusnou mřížku firmy Mirka - Abranet 180 a 4000 Abra-
lon. Doporučuje se  jednoduchá impregnace a zároveň 
prohloubení barev olejem PANDOMO® SP-SL.

PANDOMO® SP-SL nanášejte v tenké vrstvě pomocí 
zlehka nasáté houby nebo plochého štětce. PANDO-
MO® SP-SL nanášejte vždy zdola nahoru, aby ste za-
bránili vzniku olejových skvrn. 

Přebytečný materiál odsajte pomocí bavlneného hadří-
ku nebo ho zapracujte kroužívým pohybem do povrchu.
Olej by měl být nanášem ve stejném směru jako samot-
ná stěrka, aby byla zachována struktura.

Zpracování na PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a PANDO-
MO® K2:
Leštění povrchů je detailně popsáno v technických lis-
tech PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a PANDOMO® K2.
PANDOMO® SP-SL nanášejte v tenké vrstvě pomocí 
plyšové stěrky krouživými pohyby rovnoměrně po celé 
ploše. Čerstvý uzavírací olej po odvětrání cca 10 min 
vmasírujte pomocí jednokotoučového přístroje s bílým 
nebo béžovým padem do ošetřovaného povrchu. Dopo-
ručujeme v závislosti od velkosti plochy použít několik 
čistých padů, dokud povrch nezíská rovnoměrný samě-
tově matný charakter. Na celé ploše se nesmí nacházet  
lesklá místa a olejové stříkance. Plocha musí být na po-
hled suchá!
Těžko přístupné části zpracujte ručním béžovým pa-
dem. Pokud po vyschnutí první vrstvy oleje plocha ne-
působí homogénním dojmem,  můžete po cca. 6 - 12 
hod. nanést 2. nátěr dle výše uvedeného popisu.

Upozornění:
Přebytečné zbytky oleje na povrchu vytvrdnou a vytvoří 
lesklá a matná místa, která lze jen těžko odstranit.
Po ukončení prací je nutné hotový povrch  nejdřív po 24 
hod. přeleštit bílím nebo béžovým padem. Následuje fi-
nální ošetření povrchu produktem PANDOMO® SP-CR, 
u silně frekventovaných ploch použijte uzávěru PANDO-
MO® SP-GS. Viz produktové listy.

Pozor:
Během fáze schnutí a vytvrzení  oleje PANDOMO® SP-
SL musí být zajištěna dobrá výměna vzduchu (suchý 
vzduch), je třeba zamezit přístupu prachu a jiných nečis-
tot, které se na povrchu mohou shromažďovat.
Nezpracovávejte při teplotách pod 15°C.

Odolnost:
Olej PANDOMO® SP-SL zvyšuje odolnost povrchů z 
PANDOMO®  W1, W310/3.1, PANDOMO® K1, K3 10/3.1 
a PANDOMO® K2. 
Obecně platí, že chemikálie by měly být co možná
nejrychleji odstraněny. V případě pochybností proveďte 
zkoušku. Nevhodné do trvale mokrých prostor.

Stálobarevnost:
PanDOMO® SP-SL má při vystavení UV-záření jen ne-
patrnou tendenci k žloutnutí.

Čištění a likvidace:
Pracovní nářadí je po použití třeba důkladně vyčistit
čistidlem na štětce nebo náhradou terpentýnu. Pokyny
pro likvidaci jsou obsaženy v datovém bezpečnostním 
listu ES.

Upozornění:
PANDOMO® SP-SL je po vytvrdnutí fyziologicky nezá-
vadný. Zajistěte dobré větrání. V případě zasažení očí je 
okamžitě vypláchněte čistou vodou.
Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně.
Pracovní nástroje, oblečení nebo hadry, které jsou od 
oleje znečištěny, se mohou v případě nahromadění tepla  
vznítit. Skladujte proto tyto věci v uzavřených nádobách, 
nebo je zlikvidujte resp. spalte.
Zaschlá vrstva již není hořlavá.



Uzavírací olej

Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:

Specifická váha:  cca. 0,9 kg/l
Spotřeba: 
PANDOMO® W1 resp. W3 10/3.1 
cca 25-30 g/m2  pro jednoduchý nátěr

PANDOMO® K1 resp. K3 10/3.1 
cca 50 g/m2  pro jednoduchý nátěr

PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG)
cca 50-60 g/m2  pro jednoduchý nátěr

PANDOMO® K2
cca 50-60 g/m2  pro jednoduchý nátěr

Označení dle GHS/CLP: žádné
Označení dle GHS/ADR: žádné
Balení: 
Kanystr 3l a dóza 1 l
Skladování: v suchu originálním balení 
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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