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TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO® PW
POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOPLUS, BÍLÁ

panDOMO® PB
POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOPLUS, ČERNÁ

Pro zhotovení cementových, rychle použitelných podlah vzhledz
terazza, ve spřaženém provedení, na dělicí vrstvě a na izolaci.

Pojivová matrice se dodává v bílé a černé barvě

Po 8 hodinách je hmota pochůzná

Po 24 hodinách je možno hmotu brousit

Pro vrstvy o tloušťce od 25 mm

Pro interiéry

Splňuje požadavky DIN 18560 a EN 13813

Má otimalizované vlastnosti zpracování

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

Nehořlavá



panDOMO® MW
Pojivová matrice TerrazzoPlus, bílá

panDOMO® MB
Pojivová matrice TerrazzoPlus, černá

Nepoužívejte žádné přísady do potěru jako např. mísicí
oleje atd. Nemíchejte s jinými cementy.

Fugen:

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

Oblast použití:

Pro interiéry.
Vytváření reprezentativních, kreativně ztvárněných
pohledových a užitných ploch, které jsou rychle
pochůzné a vykazují brzkou počáteční pevnost ve spoji.
- ve spřaženém provedení d = 25 mm
- na oddělovací vrstvě min. d = 40 mm
- jako plovoucí potěr min. d = 45 mm
- jako vytápěný potěr min. d = 45 mm
Lze brousit.
Pro provádění platí normy DIN 18560 a EN 13813.
Norma DIN 18353 s následující změnou: 3.3.1 lze
zhotovit i v jednovrstvé, spřažené formě.
Je třeba přitom brát v úvahu rychlé vytvrdnutí  hmoty
PANDOMO PW příp. PB  TerrazzoPlus Matrice .

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 kontaktním můstkem  šlemem z hmoty
PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice smíchanou
s  PANDOMO PR Primer.
Zpracování hmoty PANDOMO PR dle pokynů výrobce.
Kontaktní můstek z hmoty PANDOMO PW příp. PB
TerrazzoPlus Matrice  se nanáší v konzistenci šlemu na
cementový podklad. Poměr míchání: 25 kg prášku
PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice : cca 6 l
vody.

Zpracování:

K namíchání hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus
Matrice  je třeba použít míchačky s nuceným pohybem.
Poměr míchání na jednu míchačku o objemu 150 l je:
75 kg ozdobné drti PANDOMO TG Schmuckkörnung =
3 pytle po 25 kg
+50 kg hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus
Matrice
=2 pytle po 25kg
+9–10l vody
Je možno použít ozdobnou drť PANOMO TG následujících
zrnitostí:
Nero 1–3 / 3–5 / 6–9 mm
Rosso 1–3 / 3–5 / 6–9 mm
Marrone-Ocra 1–3 / 3–5 / 6–9 mm
Bianco-Rosé 1–3 / 3–5 / 6–9 mm
Bianco 1–3 / 3–8 mm
Zatížitelnosti je dosaženo po uplynutí jednoho dne.


