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In elke gewenste kleur met
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BETONLOOKPLEISTER IN ELKE KLEUR
PANDOMO Wall betonlookpleister van ARDEX geeft elk project,
klein of groot hét unieke betonlook design. Deze decoratieve
wandpleister is geschikt als binnentoepassing voor de vormgeving
van wanden en plafonds in elke ruimte.
• Cement/kunststofbasis, gemakkelijk te verwerken
• Ook geschikt voor natte ruimtes (m.u.v. de natte cel)
• Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij
• In elke gewenste kleur met kant-en-klare kleurvloeistof
De voorgekleurde betonlookpleisters zijn direct met water te mengen en te verwerken:
PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister: standaard wit (kleurstaal 17/1.2)  
PANDOMO W3 2.0 betonlookpleister: standaard grijs (kleurstaal 17/3.1)
Iedere gewenste kleur betonlookpleister is eenvoudig aan te maken met
PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister in combinatie met PANDOMO Wall kleurvloeistof.

Kant-en-klare kleurvloeistof
Met de kant-en-klare kleurvloeistof van PANDOMO Colour Center is het aanmaken van iedere
gewenste kleur betonlook zeer eenvoudig. Naast de basis kleurcollectie is elke gewenste kleurstelling
op aanvraag verkrijgbaar, inclusief de gangbare RAL-kleuren. De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt
geleverd in een flacon van 250 ml. Exact de juiste hoeveelheid voor het inkleuren van
5 kg witte PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister, voldoende voor ca. 5 m² wandoppervlak.

Optimaal kleurresultaat en bescherming
PANDOMO SP-SL steenolie is een vloeibaar beschermingsmiddel om gekleurde en gepolijste
Pandomo betonlookpleister oppervlakken te beschermen tegen vervuiling. Steenolie maakt het
oppervlak tevens waterafstotend en zorgt voor een kleurverdieping van de pleisterlaag. Eén laag
is voldoende bescherming, twee lagen geeft een optimaal kleurresultaat.

1. betonlookpleister aanbrengen

2. betonlook textuur creëeren

3. bevochtigen

4. glad pleisteren

5. polijsten

6. steenolie aanbrengen

PANDOMO ® Wall betonlookpleister in 5 stappen
1

ONDERGROND

✔

• Controleer de ondergrond. Indien nodig uitvlakken:

droog
vlak en glad
egaal wit/lichtgrijs
schoon, stof- en vetvrij

✔
✔
✔
✔

- Grote oneffenheden  > 10 mm uitvlakken met ARDEX A950
- Kleine oneffenheden < 10 mm uitvlakken met ARDEX R1
ARDEX R1 is de ideale ondergrond voor PANDOMO Wall betonlookpleister en
vormt een vlakke, gladde en egale lichtgekleurde ondergrond, die snel droogt.

Altijd gronderen:
ARDEX P3

2

KLEUR

• Grondeer ALTIJD elke ondergrond met een dunne laag ARDEX P3,
alvorens PANDOMO Wall betonlookpleister aan te brengen.

VOORGEKLEURD

Standaard wit

Standaard grijs

PANDOMO W1 2.0
®

PANDOMO W3 2.0
®

W1 2.0

W3 2.0

17/1.2

3

INKLEUREN
Elke gewenste kleurstelling

PANDOMO® W1 2.0 + PANDOMO® Wall kleurvloeistof
• Selecteer een
kleur uit de voorraad
bij uw handelaar

W1 2.0

• Of bestel de
gewenste kleur
via uw handelaar

17/3.1

RAL

AANMAKEN

+
2,50 L
leidingwater

W1 2.0
W3 2.0

=

+

ca. 5 m2

wandoppervlak

5 kg
W1 2.0/ W3 2.0

2,25 L
leidingwater

+

0,25 L
kleurvloeistof

W1 2.0

=

ca. 5 m2

wandoppervlak

5 kg
W1 2.0

• Gebruik een mixer met kleine mengstaaf  
• Meng tot een homogene massa en laat de mortel enkele minuten rijpen
• Meng daarna nogmaals ca. 1 minuut krachtig door

4

VERWERKEN
• Breng de PANDOMO Wall betonlookpleister aan in één dunne laag van ca. 1 mm dikte
• Creëer de betonlook textuur direct in de natte pleister. Werk met de spaan of het spackmes vanuit de zijkanten
naar het midden en voorkom rechte aanzetten
• Na ca. 60 minuten bevochtigen met een spons met water
• Daarna glad pleisteren met Venetiaanse spaan of met een spackmes, werk vanaf de zijkanten naar binnen toe

5

AFWERKEN
Na

5 uur
droogtijd

SP
SL

• Na ca. 5 uur droogtijd de betonlook pleisterlaag polijsten
met een excentrische schuurmachine met stofafzuiging
• Polijst met korrel 120, zodat het betonlook effect benadrukt wordt
• Na het polijsten en stofvrij maken direct impregneren, beschermen
en kleur verdiepen met PANDOMO SP-SL Steenolie

Lees altijd de uitgebreide verwerkingsinstructies en productinformatie
in de handleidingen, productdatabladen of op de verpakking.

www.colourcenter.eu

17/ 1.1

17/ 2.1

17/ 1.2

standaard witte
PANDOMO® W1 2.0

17/ 2.2

17/ 1.3

Hoe te bestellen:
1

Kies uw kleur en bereken het aantal benodigde
flacons PANDOMO Wall kleurvloeistof:

17/ 2.3

+
17/ 3.1

standaard grijze
PANDOMO® W3 2.0

17/ 3.2

17/ 3.3

250 ml
PANDOMO Wall
kleurvloeistof
(toegevoegd aan
2,25 L leidingwater)

2

17/ 4.1

17/ 4.2

=

ca. 5 m2
wandoppervlak

5 kg PANDOMO W1 2.0
betonlookpleister

Bestel het aantal benodigde flacons PANDOMO
Wall kleurvloeistof bij uw PANDOMO-handelaar:
- met vermelding van het juiste kleurnummer

17/ 4.3

- evt. het benodigde PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister
- en de benodigde PANDOMO SP-SL steenolie

3

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

17/ 5.1

17/ 5.2

17/ 5.3

ontvangen.

Basis kleurcollectie
Naast de basis kleurcollectie is elke gewenste

17/ 6.1

17/ 6.2

17/ 6.3

kleurstelling op aanvraag verkrijgbaar, inclusief de
gangbare RAL-kleuren.
Alle afbeeldingen van oppervlakken 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

17/ 7.1

17/ 7.2

17/ 7.3

van het verwerkte eindproduct. 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

PANDOMO Colour Center is een Nederlands

Voor meer informatie of voor overleg met een

mengcentrum van pigmentkleuren, dat

technisch adviseur van ARDEX, neem contact op via

praktisch elke PANDOMO-kleur in een direct

info@colourcenter.eu of bezoek onze website:

verwerkbare kleurvloeistof produceert.

www.colourcenter.eu
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een proefvlak aan te maken.

