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Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at

Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčkova 2
616 00  Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO® MW
POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOMICRO MW, BÍLÁ

panDOMO® MB
POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOMICRO MB, ČERNÁ

Pro zhotovení cementových, rychle použitelných,
kreativních podlah v terazzovém vzhledu

Pojivová matrice se dodává v bílé a černé barvě

Po 8 hodinách je hmota pochůzná

Po 24 hodinách je možné hmotu brousit

Pro vrstvy o tloušťce od 11 mm

Pro interiéry

Má otimalizované vlastnosti zpracování

- Hmota je samonivelační
- Doba zpracování 60 minut
- Hmota vykazuje malé srštění
- Povrch lze brzy brousit
- Hmota je brzy zatížitelná

Nehořlavá



panDOMO® MW
Pojivová matrice TerrazzoMicro MW, bílá

panDOMO® MB
Pojivová matrice TerrazzoMicro MB, černá

Oblast použití:
Pro interiéry.
Vytváření reprezentativních, kreativně ztvárněných
pohledových a užitných ploch, které jsou rychle
pochůzné a vykazují brzkou počáteční pevnost.
Lze brousit.

Druh:
Bílý příp. černý prášek ze speciálních cementů a
vybraných plniv.
Při rozmíchání s vodou a předepsanou jemnou ozdobnou
drtí PANDOMO TG obdržíte vláčnou, samovyhlazující
maltu, která může být zpracovávána cca 30 minut a cca
po 8 hodinách je pochůzná.

Příprava podkladu:
Betonový podklad nebo cementový potěr (pevnosti dle
příslušných norem DIN a příslušných požadavků) musí
být suchý, pevný a bezprašný.
K odstranění nečistot, separačních vrstev, uvolněných
povrchových částí a nahromaděných pojiv je třeba podklad
otryskat kuličkami nebo pískem.
Aby byla zajištěna přídržnost k podkladu, musí být podklad
zhotoven s kontaktním můstkem z přípravku PANDOMO
PR. Zpracování přípravku PANDOMO PR se provádí dle
pokynů výrobce.
Pokud podklad není zcela rovný, je třeba jej vytvořit pomocí
přípravku ARDEX K 80.

Zpracování:
K namíchání je zapotřebí 25 kg jemné ozdobné drti
PANDOMO TG 1-3 mm, 25 kg hmoty PANDOMO MW
příp. hmoty MB TerrazzoMicro MB či MW a cca 4,5 – 5 l
vody nebo násobky.
Jemná ozbodná drť PANDOMO TG Schmuckkörnung,
fein se nasype do míchačky s nuceným pohonem a ta se
spustí.
Poté se přidá hmota PANDOMO MW příp. pojivová matrice
MB TerrazzoMicro MB či MW a přidá se voda.
Malta se pak míchá tak dlouho, až je homogemmí.
Hmotu pak nechejte jednu minutu stát a znovu míchejte
tak dlouho, až vznikne roztékavá malta bez hrudek.
Je možno použít ozdobnou drť PANOMO TG
následujících zrnitostí:
Nero 1–3 mm
Rosso 1–3 mm
Marrone-Ocra 1–3 mm
Bianco-Rosé 1–3 mm
Bianco 1–3 mm
Minimální tloušťka vrstvy hmoty PANDOMO MW příp.
pojovové matrice MB TerrazzoMicro MB či MW je 11 mm.

Hmota je zatížitelná po jednom dni.
Nepoužívejte žádné přísady do potěru jako např. mísicí
oleje atd.
Nemíchejte s jinými cementy.
Doba zpracovatelnosti hmoty PANDOMO MW příp.
pojivové matrice MB TerrazzoMicro MB či MW je cca 30
minut.
Vyšší teploty zkracují dobu zpracování.
Nízké teploty zpomalují vytvrdnutí.
Nenanášejte při teplotách pod +5 °C.

Použití na podlahovém topení:
Při použití hmoty PANDOMO MW příp. PB TerrazzoMicro
MB či MW na teplovodním podlahovém topení je možno
dobu čekání do pokládky výrazně zkrátit.
3 dny po nanesení potěru PANDOMO ATS (viz technický
list) se začíná s vyhříváním při teplotě na přívodu +25°C.
Tato se udržuje po 3 dny.
Poté se nastaví maximální teplota na přívodu a udržuje se
další čtyři dny. Během této doby je třeba plochu chránit
před průvanem.

Další zpracování plochy:
Hmota PANDOMO MW příp. MB TerrazzoMicro je po osmi
hodinách pochůzná a po 1 dni brousitelná.
K broušení podlahy je doporučeno používat 3-talířové
brousicí stroje firmy MKS Funke GmbH.

Kontakt:
MKS Funke GmbH
Im Fisserhook 28
46395 Bocholt
Telefon +49 (0) 28 71/24 75 – 0
Telefax +49 (0) 28 71 / 24 75 50
www.mks-schleiftechnik.com
info@mks-schleiftechnik.com

Pozor:
PANDOMO TerrazzoMicro nelze použít v exteriéru a v trvale
mokrých prostorách.
Hmotu PANDOMO MW příp. MB TerrazzoMicro MB či
MWje možno barvit pigmenty schválenými firmou ARDEX.
Pro uzavření pórů je třeba použít stěrku PANDOMO TFB
Füllspachtel schwarz (černá) příp. PANDOMO TFW
Füllspachtel weiss (bílá).
K čištění, impregnaci a údržbě se smějí používat pouze
produkty, doporučené firmou ARDEX HmbH.
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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.

Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:

Poměr míchání: Poměr míchání cca  4,5 – 5 l
vody: 25 kg hmoty
PANDOMO MW příp. MB
TerrazzoMicro MB či MW
: 25 kg jemné ozdobné drti
PANDOMO TG
jemnozrnný

(Spotřeba vody se může měnit
v závislosti na použité zrnitosti)

Sypká hmotnost: cca 1,2 kg/l

Hmotnost
čerstvé malty: cca 2,2 kg/l

Spotřeba materiálu: cca 10 kg/m2/cm (matrice)

Doba zpracování
(+20°C)*: cca 30 min.

Pochůznost
(+20 °C)*: cca po 8 hodinách

Pevnost v tlaku*: po 1 dni cca 30 N/mm2

po 7 dnech cca 40 N/mm2

po 28 dnech cca 45 N/mm2

Pevnost v tahu
za ohybu*: po 1 dni cca 5 N/mm2

po 7 dnech cca 6 N/mm2

po 28 dnech cca 6 N/mm2

Požární třída: A1 – dle EN 13501

Otěruvzdornost: A9 (měřeno dle EN 13892,
část 3, třída opotřebení/
odolnosti dle Böhmeho)

Podlahové topení: ano

Označení dle
GefStoffV: Xi dráždivá látka

Označení dle
GGVS/ADR: žádné

Balení: pytle, 25 kg netto

Skladování: V suchých prostorách
a v originálním uzavřeném balení
je produkt skladovatelný
cca 6 měsíců.

Upozornění:
Obsahuje cement. Dráždí kůži. Nebespečí vážného
poškození očí. Nesmí se dostat do rukou dětem.

Nevdechujte prach.

Vyvarujte se zasažení očí a kůže.

Při zasažení očí ihned důkladně opláchněte vodou
a poraďte se s lékařem.

Při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné
brýle/ochranu obličeje.

Při polknutí se ihned poraďte s lékařem a ukažte mu obal
nebo etiketu.

GISCODE ZP 1 = produkt, obsahující cement, s malým
množstvím chronitanů




