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Průhledný 2-složkový pryskyřičný nátěr
neobsahující rozpouštědla

Hedvábně matný

Otěruvzdorný

Bezbarvý

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY



Oblast použití:

Pro vnitřní prostory.
Používá se pro matný nátěr na PANDOMO CTG lesklý.

Druh výrobku:

PANDOMO CTM matný je hedvábně matná, 2-
složková tekutá umělá hmota, emulgovaná s vodou a
neobsahující rozpouštědla, na bázi umělých pryskyřic.

Oblast použití přípravku PANDOMO CTM matný: suché
zatížení při teplotách od –30 °C do 80 °C. Je
otěruvzdorný a bezbarvý.

Zpracování:

PANDOMO CTM matný se používá pouze jako nátěr
na vrstvě přípravku PANDOMO CTG lesklý .

Relativní vlhkost vzduchu nesmí před zpracováním a
během zpracování překročit 70 %. Teplota podlahy
přitom nesmí být výrazně nižší než teplota vzduchu
(nebezpečí srážení vlhkosti).

Optimální teplota pro zpracování je 20 °C.

PANDOMO CTM matný je dodáván v přesně stano-
veném poměru. Tvrdidlo (složka B) se beze zbytku
vmíchá do základní složky A. Složky A a B se důkladně
míchají mechanickým míchadlem (pomaloběžnou
vrtačkou s max. 300 ot./min) tak dlouho (cca 1,5 až
2 minuty), až je směs homogenní. Následně se celé
množství materiálu přemístí do čisté nádoby a ještě
jednou promíchá (max. 1 minutu).

Během zpracovávání je směs třeba občas rozmíchat,
aby se zamezilo sedimentaci materiálu.

Nezpracovávejte hmotu přímo z nádoby, ve které byla
dodána.

PANDOMO CTG lesklý je možno nanášet krátkovlasým
válečkem. PANDOMO CTM matný nanášejte v každém
případě jen v tenkých vrstvách.

Při natírání vznikne nejprve bělavý film, který po
zaschnutí zůstane bezbarvý/průhledný.

Pokyn pro údržbu:

První ošetření nalakované podlahy je třeba provést
vhodnou emulzí, jaká se obvykle používá pro ošetření
PVC a linolea. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu pro
čištění a údržbu.

Pozor:

Během fáze schnutí a vytvrzení je třeba zajistit dobrou
výměnu vzduchu (suchý vzduch), je třeba zamezit
vzniku prachu a ostatních nečistot, které se na podlaze
mohou shromažďovat.

Nezpracovávat při teplotách nižších, než 15 °C.

Chemická odolnost:

PANDOMO CTM matný je v suchém a vytvrdnutém stavu
odolný proti olejům, tukům, pohonným hmotám, je
vodovzdorný a nezmýdelňuje. Chemikálie by se měly vždy
rychle odstranit.

Stálobarevnost:

PANDOMO CTM matný vykazuje pod UV zářením jen
nepatrnou tendenci ke žloutnutí.

Čištění a likvidace:

Pracovní zařízení a nářadí je třeba po použití ihned
důkladně omýt vodou. Pokyny pro likvidaci jsou obsaženy
v bezpečnostním datovém listu.

Upozornění:

PANDOMO CTM matný je po vytvrdnutí fyziologicky
nezávadný. Složky A a B dráždí nechráněnou kůži a oči.
Dbejte na to, aby se kůže a oči nedostaly do styku
s materiálem.

Doporučujeme, aby při zpracování byly nošeny gumové
rukavice a ochranné brýle. Potřísnění kůže okamžitě
odstranit vodou a mýdlem. Dojde-li k zasažení oka,
vypláchněte oko okamžitě dostatečným množstvím vody
a vyhledejte očního lékaře.

Jinak je třeba v každém případě dodržovat všeobecné
předpisy příslušných profesních družstev, např. poučení
A 6 pro zpracování polyesteru a umělých pryskyřic
v chemickém průmyslu.

Přepravní a bezpečnostní označení:

Označení:

Pryskyřičná složka A: Xi „dráždivý“

Pryskyřičná složka B: Xi „dráždivý“

Označení dle GGVS: žádné

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však
být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme
vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
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Technické údaje:

Záměsný poměr: Určen velikostí jednotlivých nádob.

Specifická váha: asi 1,10 kg/l

Spotřeba: asi150 g/m2

Nejnižší vytvrzovací teplota:
15 °C

Doba zpracování

při 20 °C: 90 minut

Schnutí

při 20 °C a 60% vlhkosti:
zcela suchý
přibližně po 2 hodinách

pochůzný asi po 16 hodinách

zatížitelný asi po 7 dnech

Otěr (Taber)

(CS 10/1000 U/1000 g):
asi 35 mg

Tvrdost (Shore)

(po 7 dnech): v celkovém systému

PANDOMO CTG lesklý

+ PANDOMO CTM matný:
asi 82

Stupeň lesku: hedvábně matný, 20 – 25%
při > 60 °C

Dodávané balení: PANDOMO CTM matný :

nádoby o objemu 3 l

PANDOMO CTV ŘEDIDLO:
nádoba o objemu 1 l

Skladování: Obě složky PANDOMO CTM
matný jsou v nesmíchaném stavu
skadovatelné min. 12 měsíců.
Přechovávat v chladných a
suchých prostorách, chránit před
mrazem!

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však
být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme
vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
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