
 

PANDOMO W1 og PANDOMO W3
PANDOMO W1 er en hvid, plastificeret pulverspartelmasse til 
fremstilling af designvægge.

Den hvide spartelmasse indfarves efter eget valg og spartles 
i 1-2 mm på alle stive, bæredygtige underlag. Den høje plasti-
ficering gør, at spartelmassen hæfter på de fleste underlag 
(også malinglag) uden forudgående grunding.

PANDOMO W3 er en indfarvet, grå vægspartelmasse efter 
præcis samme recept som W1. PANDOMO W3 er specielt 
velegnet til fremstilling af betonoptik.

PANDOMO W1 og W3 byder på utallige fordele:
• Individuelt design af vægflader
• Glatte såvel som strukturerede vægflader
• Eksklusivt look
• Ingen overgange mellem væg- og loftflader
• Loft kan udføres i samme materiale som væg
• Stort set alle farvetoner kan udføres
• Fladerne er diffusionsåbne og smudsafvisende
• Fladerne kan til enhver tid overspartles med et andet design. 

Også efter der er påført stenolie.
• Forarbejdningstid ca. 30 minutter
• Slibning efter ca. 4 timer
• Forbrug: 0,9 kg/m²
• Trykstyrke ca. 13,0 N/mm² efter 28 døgn
• Levering: 5 kg poser

Bliv inspireret på www.ardex-PANDOMO.com
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Vægdesign

Århundredehallen i Bochum, Tyskland. Pandomo W1 på væg og loft
Arkitekt:Petzinka, Pink og Partner

Betonlook

PANDOMO® Wall, homogen
Ved anvendelse af en glatspartel opnås antydning af en 
skyformation samtidig med, at overfladen står helt glat. 

PANDOMO® Wall, glat
Ensartetheden brydes af de tydelige spartelslag.

PANDOMO® Wall, struktur
Ved at anvende skiferstrukturen bliver hver enkelt flade unik.



 

Vægdesign

Med det nye PANDOMO vægdesignsystem fra ARDEX er det 
muligt at designe alle typer vægoverflader. 

Du vælger selv: Glat betonlook, struktureret overflade eller 
sågar en skiferstruktur i alverdens farvenuancer. 

Kun fantasien sætter grænser. 

1. Let
En let indfarvning af væggene 
virker indbydende og påvirker 
vores humør positivt.

*Denne nuance er kun egnet for PANDOMO W1. 

Farverne er trykteknisk fremstillede og er kun 
vejledende.

Farveafvigelser kan forekomme.

2. Natur
De dækkende naturfarver for-
midler ro og tryghed.

3. Ægte
Grå farver minder om mange af 
de farver vi finder i naturen og 
virker ægte. 

4. Varm
Disse farver er inspireret af de 
sydlige lande og virker varme

5. Accent
Et markant farvevalg understreger 
oplevelsen af rummene. Mættede farver 
virker aktiverende og spændende.

* *

SkiferstrukturBetonlook

1. Med en glatspartel påføres 1-2 
mm PANDOMO W1 spartelmasse.

2. Med en bredspartel strukture-
res og glittes overfladen . 

3. Efter 1 time fugtes overfladen 
let med en svamp. 

4. Herefter glittes og struktureres 
overfladen igen. 

6. Derefter påføres PANDOMO 
SL stenolie. 

5. Efter ca. 4 timer slibes over-
fladen med korn 120.

7. Den færdige overflade. Alt 
sammen indenfor 1 arbejdsdag. 

1. Med en glatspartel påføres 1-2 
mm indfarvet PANDOMO W1

2. Overfladen struktureres med 
en slidt glatspartel. 

3. Efter ca. 4 timer slibes top-
pene væk med korn 80.

4. Den anden farvetone skrabe-
spartles på med en glatspartel. 

5. Efter ca. 4 timer slibes over-
fladen med korn 120.

7. Den færdige skiferoverflade. 
Denne udførelse kan gøres på 
2 dage. 

6. Derefter påføres PANDOMO SL 
stenolie .


