
Kant-en-klare kleurvloeistof!

De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt geleverd in een 

flacon van 250 ml. Exact de juiste hoeveelheid voor het in-

kleuren van 5 kg witte PANDOMO  W1 2.0 betonlookpleister, 

voldoende voor ca. 5 m² wandoppervlak. De eindkleur van 

het product wordt bereikt door afwerking met PANDOMO 

SP-SL steenolie.

Door de standaard dosering is het aanmaken en ver- 

werken van iedere gewenste kleur betonlook wandpleister 

zeer eenvoudig!

www.colourcenter.eu

PANDOMO® Colour Center is een Nederlands meng-

centrum van pigmentkleuren, dat praktisch elke  

PANDOMO-kleur in een direct verwerkbare kleur-

vloeistof produceert. Een kant-en-klare oplossing 

voor het inkleuren van het PANDOMO W1 2.0 beton-

lookpleister van ARDEX.

De in te kleuren wandpleister geeft elk project, klein of 

groot, hét unieke betonlook design. Naast een basis 

kleurcollectie is elke gewenste kleurstelling te realiseren, 

inclusief gangbare RAL-kleuren.

Voor het inkleuren van 
PANDOMO® W1 2.0 betonlookpleister



C
V-
2
0
1
8
-0
7
-C

C

Hoe te bestellen: 

1  Kies uw kleur en bereken het aantal benodigde 
fl acons PANDOMO Wall kleurvloeistof: 

2  Bestel het aantal benodigde fl acons PANDOMO 
Wall kleurvloeistof bij uw PANDOMO-handelaar:
- met vermelding van het juiste kleurnummer
- en eventueel het benodigde PANDOMO W1 2.0 

betonlookpleister en PANDOMO SP-SL steenolie.

  

3  Binnen 2 werkdagen kunt u uw bestelling afhalen bij 
uw handelaar of eventueel rechtstreeks op de klus 
ontvangen.

=
250 ml 

PANDOMO Wall
kleurvloeistof
(toegevoegd aan

2,25 L leidingwater) 

+

5 kg PANDOMO W1 2.0 
betonlookpleister 

ca. 5 m2

wandoppervlak

Voor meer informatie of voor overleg met een 
technisch adviseur van ARDEX, neem contact op via 
info@colourcenter.eu of bezoek onze website:

www.colourcenter.eu
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Basis kleurcollectie 
Naast de basis kleurcollectie in deze fl yer is elke 
gewenste kleurstelling op aanvraag verkrijgbaar, 
inclusief de gangbare RAL-kleuren.  

 Alle afbeeldingen van oppervlakten die door PANDOMO Wall en 

PANDOMO Colour Center worden gebruikt, zijn door foto, print- of 

 beeldschermtechnologie vervaardigd. De afbeeldingen zijn bedoeld 

als aanbeveling en geven een indicatieve weergave van het verwerkte 

eind-product. Afwijkingen in kleur en uitstraling kunnen niet worden 

uitgesloten. De kleur van de vloeistof zelf kan niet als kleurindicator 

worden gebruikt. Voor de meest betrouwbare kleur- en sfeerimpressie 

adviseren wij een proefvlak aan te maken.


