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SEALMASTER
1-komponent vandbaseret grundlak, der anvendes på renslebne
træ- og korkgulve inden toplakering med Synteko vandbaserede
gulvlakker. Det er en hurtigtørrende lak med lang åbentid.
Mindsker risikoen for misfarvning, giver minimal fiberrejsning og
er nem at mellemslibe.

Antal lag:

1-2 lag med mellemslibning

Rækkeevne:	10-20 m²/ltr., afhængig af værktøj og træsort.
Tørretid:	60 til 90 minutter pr. strygning på træ- og parketgulve
Opbevaring:
Holdbarhed:

+10 °C - +30 °C
12 mdr. i uåbnet emballage

Emballage

Varenr.

EAN

10 l

485970

7311980124307
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BASIC
1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til parket-og
trægulve samt naturkork. Giver en slidstærk overflade og en god
modstandsevne over for friktionsmærker.
Anvendelse:

normal slitage i private miljøer

Glans:

20 - mat

Rækkeevne :

8-15 m²/ltr.

Tørretid:

4-6 timer pr. strygning

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

12 mdr. i uåbnet emballage

Glans

Emballage

Varenr.

EAN

20 - mat

10 l

485903

7391306101243
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PRO
1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til parket- og
trægulve samt naturkork. Giver en hårdere og mere slidstærk
overflade end BASIC.
Anvendelse:

normal til hård slitage i private- og kontormiljøer

Glans:

20 - mat

Rækkeevne :

8-15 m²/ltr.

Tørretid:

4-6 timer pr. strygning

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

12 mdr. i uåbnet emballage

Glans

Emballage

Varenr.

20 - mat

10 l

485926
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EAN

NOVA BEST
2-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til træ- og
parketgulve i områder, hvor der kræves stor modstandsdygtighed
over for slitage, friktionsmærker m.m.
Anvendelse:

hård slitage i offentlige miljøer

Glans:

20 - mat

Rækkeevne :

8-15 m²/ltr.

Tørretid:

4-6 timer pr. strygning

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

12 mdr. i uåbnet emballage

Glans

Emballage*

Varenr.

EAN

20 - mat

5 l + 0,5 l

494836

4740182719166

* Lakken og hærderen leveres samlet i en boks
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TOP 5
1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til behandling fra
trærent såvel som genbehandling af parket- og trægulve samt
naturkork. Giver en hård og slidstærk overflade med en ultra mat
overflade.
Anvendelse:

hård slitage i private- og kontormiljøer

Glans:

5 - ekstra mat

Rækkeevne :

8-15 m²/ltr.

Tørretid:

4-6 timer pr. strygning

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

12 mdr. i uåbnet emballage

Glans

Emballage

Varenr.

EAN

5 - ekstra mat

5l

486005

4740182709624
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WOOD FILLER
1-komponent, akrylbaseret træspartelmasse. Wood Filler er
færdigblandet og anvendes til fuldspartling på træ- og parketgulve
for at lukke revner inden behandling med lak eller olie. Er
hurtigtørrende og har et meget lille svind.
Anvendelse:

til opfyldning af revner op til 1,5 mm inden påføring af
Synteko lak eller olie

Farver:

exotic, light wood, white oak

Rækkeevne :

8 m²/ltr.

Tørretid:

20-30 minutter

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

12 mdr. i uåbnet emballage

Farve

Emballage

Varenr.

EAN

Exotic/mørkt træ
Light Wood/ask
White Oak/Eg

5l
5l
5l

493113
487119
487123

7391306105623
7391306090158
7391306090165
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CLASSIC
2-komponent traditionel lak baseret på opløsningsmidler. Kan
anvendes både til overlakering samt på trærent. Giver en slidstærk
overflade samt en god bestandighed mod husholdningsmidler.
Anvendelse:

hård slitage i private- og offentlige miljøer

Glans:

35 - semi-mat

Rækkeevne :

7-15 m²/ltr.

Tørretid:

1,5 time første strygning, 2-3 timer anden strygning

Opbevaring:

Tåler frost

Holdbarhed:

24 mdr. i uåbnet emballage

Glans

Emballage*

Glans 35 - semi mat 16,5 l

Varenr.

EAN

486182

7311980124161

* Lakken og hærderen leveres samlet i en boks
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HARDWAX OIL
Opløsningsmiddelfri hardwax olie til alle typer af områder med
hård belastning. Olien er baseret på genavendelige vegetabilske
råvarer, der gør gulvene endnu mere resistente overfor slid,
væsker m.m. Produktet er certificeret “anti-slip class R10 iht. DIN
51130”. Systemet kan anvendes på 1 dag - påfør i dag og tag
gulvet forsigtigt i brug i morgen.
Anvendelse:

hård slitage i alle slags områder

Rækkeevne :

15-60 m²/ltr.

Tørretid:

12 timer

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

36 mdr. i uåbnet emballage

Emballage

Varenr.

EAN

5l

508490

4740182722753
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NATURAL
Ekstremt lugtsvag gulvolie uden opløsningsmidler, der anvendes
til behandling af nyslebne eller forolierede gulve. Velegnet til
trapper, bænke o.lign. Meget lang rækkeevne - rækker ca. 3
gange længere end traditionel olie.
Anvendelse:

hård slitage i offentlige miljøer

Rækkeevne :

15-60 m²/ltr.

Tørretid:

16 timer

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

24 mdr. i uåbnet emballage

Emballage

Varenr.

EAN

5l

485922

7311980134252
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RE-COVER
Drøj og lugtsvag vedligeholdelsesolie, der anvendes til periodisk
vedligehold af gulve behandlet med NATURAL.
Interval:

Normalt anbefaler vi hvert andet år i private miljøer og
2-4 gange årligt i offentlige miljøer

Rækkeevne :

50-100 m²/ltr.

Tørretid:

2-4 timer

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Holdbarhed:

24 mdr. i uåbnet emballage

Emballage

Varenr.

EAN

1l

485940

7391306090653
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SOAP
Gulvsæbe der anvendes til regelmæssig rengøring.
Anvendelse:

til regelmæssig rengøring af oliebehandlede gulve ,
flise-og klinkegulve samt ludbehandlede trægulve

pH:

ca. 9

Holdbarhed:

36 mdr. i uåbnet emballage

Opbevaring:

+10 °C - +30 °C

Emballage

Varenr.

EAN

1l

486130

7311980122761
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HISTORIE
Som det er tilfældet med mange andre succesfulde produkter verden over, blev Syntekos unikke produktegenskaber
opdaget ved lidt af et tilfælde. Under produktionen af lim spildte arbejderne ofte harpiksrester på bordene. Disse rester
var ualmindeligt svære at fjerne igen, og netop denne egenskab forsøgte man herefter at anvende til at fremstille en gulvbeskyttende væske.
Syntekos første gulvprodukt blev introduceret kort efter Anden Verdenskrig og var baseret på harpiks. Gennembruddet kom
i midten af 1950erne, da Synteko lancerede en modificeret udgave. Succesen var en realitet, og Synteko fik hurtigt slået sit
navn fast. I 1970erne var Synteko én af de første virksomheder til at introducere en vandbaseret lak, og denne kompetence
er i dag stadig én af Syntekos styrker.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.
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