vesiohenteiset lakat / liuotinohenteiset lakat / öljyt / ylläpito ja huolto
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VESIOHENTEISET TUOTTEET
Synteko vesiohenteiset pohjalakat ovat tarkoitettu puu- ja parkettilattioiden
käsittelyyn ennen Synteko vesioheinteisia pintalakkoja. Synteko pohjalakkoja
voidaan käyttää kaikille puulajeille sekä käsittelemättömälle korkille. Ne ovat
käyttövalmiita ja kuivuvat nopeasti.

Synteko vesiohenteiset pintalakat ovat tarkoitettu käytettäväksi kovapuu- ja
parkettilattioille, sekä käsittelemättömille korkkilattioille ja muille puulattioille. Niitä voidaan käyttää sekä käsittelemättömille että jo käsitellyille pinnoille.
Kaikki Synteko vesiohenteiset pintalakat ovat NMP-vapaita, kellastumattomia
ja lähes hajuttomia.

Huomioitavaa!
• Vesipohjaisia pintalakkoja ei saa päällystää liuotinohenteisilla lakoilla.
• Öljyiset ja pihkaiset puulajit, kuten tiikki, tulisi pinnoittaa välittömästi koneellisen hionnan jälkeen.
• Kaikki lakat pitää sekoittaa ennen käyttöä. Sekoitus on suositeltavaa tehdä
esim. ennen pinnan imurointia, tällöin tuote saa levätä muutaman minuutin ja sekoituksen yhteydessä tulleet ilmakuplat ehtivät poistua lakasta ennen sen käyttöä.
• Kemiallisesti käsiteltyjä tai mekaanisesti tiivistettyjä puumateriaaleja ei voi
käsitellä vesiohenteisilla lakoilla.
• Petsattuja lattioita ei tarvitse käsitellä pohjalakalla, vaan suoraan vesiohenteisella pintalakalla.
• Älä laita useampaa kuin 2 kerrosta / päivä (pohjalakkaa ja/tai pintalakkaa).
• Kemiallisesti esikäsitellyt ja mekaanisesti puristetut puut tulee käsitellä
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ
• Lattia voidaan ottaa varovaisesti käyttöön kun viimeisen kerroksen levityksestä on kulunut 24 tuntia.

• Älä käytä teippiä tuoreella lakkapinnalla.
• Älä koskaan käytä silikonipohjaisia tuotteita pintalakkojen työskentelyalueella.

• Huonekalut voidaan laittaa paikalleen 24 tunnin kuluttua.

• Muista että työkalujen tulee olla täysin kuivia lakatessa. Tarkista myös ettei
telan sisään ole jäänyt vettä.

• Anna kosteuden haihtua 1 viikon ajan ennen mattojen laittamista.

• Muista että lattian lämpötila saattaa olla huomattavasti ilmaa matalampi.

• Pinta on kokonaan kovettunut noin 2 viikon kuluttua.

• Sammuta mekaaniset ilmastointijärjestelmät ennen lakkausta.

• Älä pese lattiaa vedellä/puhdistusaineilla ensimmäisen kuukauden aikana.

• Pienennä lattialämmitystä ennen lakkausta.

• Asenna huopatassut pöytien ja tuolien jalkoihin pintanaarmujen estämiseksi.

• Ihanteellisissa olosuhteissa toinen kerros kuivuu pölykuivaksi noin 2 tuntia.

• Lattiapintaa ei saa peittää hengittämättömillä materiaaleilla.

• Anna edellisen kerroksen kuivua kosteussuhteeseen 10-12% ennen seuraavan kerroksen levitystä.

Huom! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta
sekä käyttöturvatiedotteesta, joista tässä esitteessä on mainittuna vain muutamia pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.

VESIOHENTEISET LAKAT

VESIOHENTEISET LAKAT

• Jäätyneet ja sen jälkeen sulaneet lakat voivat aiheuttaa ongelmia ilmakuplien kanssa.
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MIXIT

6

Käyttöalue:

rakojen täyttämiseen, halkeamiin ja liitoksiin (enintään
3mm) ennen Synteko lakkaa / öljyä.

Riittoisuus:

8 - 12 m²/L

Kuivumisaika:

Noin 60 minuuttia

Työkalut:

Taipuisa ruostumaton teräslasta 250-300 mm leveä

Varastointi:

+10°C ... +30°C (+50°F ... +86°F)

Säilyvyys

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkaus

Tuotenumero

EAN

1L

1690 59110

4740182710255

WATERBASED FINISHES / FILLERS

VESIOHENTEISET POHJALAKAT / TÄYTEAINEET

Just MIXIT to match the colour of the wood!
1-komponenttinen sideaine joka sekoitetaan hiontapölyn kanssa ja
käytetään täyteaineena. MIXITillä on hyvät täyttöominaisuudet,
vähäinen kutistuma/halkeavuus, se on nopea kuivumaan ja helppo
hioa.
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SEALER

Sealmaster on 1-komponenttinen telalevitteinen pohjalakka.
Soveltuu useimmille puulaaduille ja käsittelemättömälle korkille.
Vähentää värjääntymisriskiä, helppo hioa ja vähäinen syiden nousu.

1-komponenttinen, nopeasti kuivuva pohjalakka puu- ja parkettipinnoille. Soveltuu useimmille puulaaduille ja korkille ennen
vesiohenteisia Synteko-pintalakkoja. Vähentää värjääntymisriskiä,
vähäinen syiden nousu.

Kerrosmäärä:

Kerrosmäärä:

3 kerrosta, ei tarvitse välihioa
20-30 m²/ L

Riittoisuus:

–	10-20 m²/L , riippuen työkaluista ja puulaadusta
–	6-8 m²/L pohjusteen päälle

Riittoisuus:
Kuivumisaika:

15-20 minuuttia / kerros

Kuivumisaika:

–	60 - 90 minuuttia / kerros puu- ja parkettilattioilla
– noin 2 tuntia pohjusteen päälle

Työkalut:

Joustava ruostumaton teräslasta 250-300 mm leveä

Varastointi:

+10°C ... +30°C (+50°F ... +86°F), ei saa jäätyä

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

VESIOHENTEISET LAKAT

Työkalut:
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1-2 kerrosta, välihiottava

– Levitys telalla, nukka noin 2-5 mm

Varastointi:

+10°C ... +30°C (+50°F ... +86°F), ei saa jäätyä

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkaus

Tuotenumero

EAN

Pakkaus

Tuotenumero

EAN

10L

1600 78260

7311980124307

5L
10L

1601 71160
1601 78260

7311980112298
7311980124314

VESIOHENTEISET LAKAT

SEALMASTER
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BASIC

TOP

1-komponenttinen vesipohjainen lattialakka parketti- ja
puulattioille. Lakkaa voidaan käyttää käsittelemättömälle tai
aiemmin lakatulle pinnalle. Kestää hyvin rasvaa, vettä, alkoholia ja
kotitalouskemikaaleja.

1-komponenttinen vesipohjainen lattialakka parketti- ja
puulattioille. Lakkaa voidaan käyttää käsittelemättömälle tai
aiemmin lakatulle pinnalle. Erittäin hyvä hankauksen-,
naarmuuntumisen- ja kulutuksenkesto.

Käyttöalue:

asuntoihin joissa on normaali käyttöaste

Käyttöalue:

asuntoihin ja toimistoihin joissa on suuri käyttöaste

Kiilto:

puolikiiltävä 45

Kiilto:

puolihimmeä 20, puolikiiltävä 45

Menekki:

8-15 m²/ L

Menekki:

8-15 m²/ L

Kuivumisaika:

4-6 tuntia / kerros

Kuivumisaika:
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Työkalut:

–	Tela, nukka 6-8mm
–	Mohair- / Flotexlasta 300-500 mm

4-6 tuntia / kerros
–	Tela, nukka 6-8mm
–	Mohair- / Flotexlasta 300-500 mm

Varastointi:

+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Varastointi:

+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Säilyvyys:

12 kk avaamattomassa pakkauksessa

Säilyvyys:

12 kk avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto

Pakkaus

Tuotenumero EAN

Kiilto

Pakkaus

Tuotenumero EAN

BASIC 45

10L

1623 78110

TOP 20
TOP 45

5L
5L

1604 71110
1605 71110

7311980133378

4740182708825
4740182708870

VESIOHENTEISET LAKAT

VESIOHENTEISET LAKAT

Työkalut:
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NovaBEST				

STAR

2-komponenttinen lakka pinnoille joilla tarvitaan hyvää kulutuksen
kestoa. Lakattu pinta ei ole liukas sekä kestää hyvin kemikaaleja
sekä naarmuuntumista. Hyvä työstettävyys myös vaikeissa
olosuhteissa.

2-komponenttinen lattialakka parketti- ja puulattioille. Maksimoitu
naarmuuntumisen- hankauksen- kulutuksen- ja kemikaalien kesto.
Voidaan käyttää sekä käsittelemättömälle että aiemmin lakatulle
pinnalle.

Käyttöalue:

tiloihin joissa on erityisen kova käyttöaste, kuten
eteisaulat, julkiset tilat, myymälät ym.

Käyttöäalue:

tiloihin jossa on suuri käyttöaste kuten toimistot, julkiset
tilat, eteisaulat, asiakastilat ym.

Kiilto:

matta 20, puolikiiltävä 45

Kiilto:

puolihimmeä 20, puolikiiltävä 45

Menekki:

8–15 m²/L

Menekki:

8-15 m²/ L

Kuivumisaika:

4-6 tuntia / kerros

Kuivumisaika:

4-6 tuntia / kerros
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–	Tela, nukka 6-8mm
–	Mohair- / Flotexlasta

Työkalut:	–	Tela, nukka 6-8mm
–	Mohair- / Flotexlasta

Varastointi:

+10° C ... +30° C

Varastointi:

+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto

Pakkaus*

Tuotenumero EAN

Kiilto

Pakkaus*

Tuotenumero EAN

NovaBEST 20
NovaBEST 45

5L
5L

1638 71110
1639

STAR 20
STAR 45

5L
5L

1628 71110
1629 71110

4740182719166
4740182719173

* Laatikossa pakattuna lakka 4,8L + kovetin 0,24L
*Lakka + kovete pakattuna samaan laatikkoon.

4740182708818
4740182708856

VESIOHENTEISET LAKAT

VESIOHENTEISET LAKAT

Työkalut:
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Synteko SPORT TEAM

4

2

SPORT
3

1

• 1. kerros SEALMASTER (tai SEALER)
1-komponenttinen nopeasti kuivuva pohjalakka, levitetään telalla tai ruostumattomalla teräslastalla

The winning formula!
2-komponenttinen pintalakka jolla on erittäin hyvällä
kitkaominaisuudella oleva pinta (DIN 18 032:2) parketti- ja
puulattioille urheilusaleihin ja -halleihin. Erinomainen sietokyky
naarmuuntumista, kulumista, nesteitä ja kemikaaleja vastaan.
Käyttöalue:

Pääkäyttötarkoitus urheilulattioissa, jotka altistuvat
normaalia suuremmalle kulutukselle

Kiilto:

Kiiltävä 90

Menekki:

8-15 m²/ L

Kuivumisaika:

4-6 tuntia / kerros

Työkalut:		 Tela, noin 8mm nukka, mohair/flotexlasta
Varastointi:
+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä
Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

• 2. kerro SPORT 90
2-komponenttinen pintalakka erittäin hyvällä kitkaominaisuudella oleva pinta (DIN 18 032:2) ja maksimaalinen vedensietokyky.
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Maalaa lattiaan tarvittavat merkinnät siihen soveltuvalla maalilla
• 4. kerros SPORT 90 uudestaan

Kiilto

Pakkaus

Tuotenro

EAN

SPORT 90

5L

1632 71110

4740182710323

* Laatikossa pakattuna lakka 4,8L + kovetin 0,24L

VESIOHENTEISET LAKAT / SPORT

VESIOHENTEISET LAKAT / SPORT

• 3. kerros
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LIUOTINOHENTEISET LAKAT
Mikäli haluat lattialle perinteisen ulkonäön, valintasi on liuotinohenteinen
lakka. Liuotinohenteiset lakat antavat kiistattomasti korkealaatuisen pinnan
lisäksi sen lämpimän, klassisen kosketuksen.
Synteko liuotinohenteisia lakkoja voidaan käyttää sekä käsittelemättömille
että jo aiemmin lakatuille pinnoille.

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ
• Lattia voidaan ottaa varovaisesti käyttöön kun viimeisen kerroksen levityksestä on kulunut 24 tuntia.
• Huonekalut voidaan laittaa paikalleen 24 tunnin kulttua.
• Anna kosteuden haihtua 1 viikon ajan ennen mattojen laittamista.
• Pinta on kokonaan kovettunut noin 2 viikon kulttua.
• Älä pese lattiaa vedellä/puhdistusaineilla ensimmäisen kuukauden aikana.
• Asenna huopatassut pöytien ja tuolien jalkoihin pintanaarmujen estämiseksi.
• Lattiapintaa ei saa peittää hengittämättömillä materiaaleilla.

Huomioitavaa!
• Vesipohjaisia lakkoja ei saa päällystää liuotinohenteisilla lakoilla.

• Kaikki lakat pitää sekoittaa ennen käyttöä. Sekoitus on suositeltavaa tehdä
esim. ennen pinnan imurointia, tällöin tuote saa asettua muutaman minuutin ja sekoituksen yhteydessä tulleet ilmakuplat ehtivät poistua lakasta
ennen sen käyttöä.
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HUOM! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta sekä käyttäturvatiedotteesta. Tässä esitteessä on mainittu vain muutamia
pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.

LIUOTINOHENTEISET LAKAT-

• Öljyiset ja pihkaiset puulajit, kuten tiikki, tulisi pinnoittaa välittömästä koneellisen hionnan jälkeen.
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URETHANE

CLASSIC

Kestävä, 1-komponenttinen lakka parketti- ja puulattioiden
lakkaukseen asuintiloissa. Soveltuu käsittelemättömille lattioille,
aikaisemmin Synteko Urethanella käsitellyille lattioille sekä useille
öljypohjaisten uretaanien huoltolakkaukseen.

2-komponenttinen nopeasti kuivuva lakka. Maksimoitu kesto
naarmuuntumista, hankausta, kulutusta ja kemikaaleja vastaan.
Voidaan käyttää käsittelemättömille sekä aiemmin lakatuille
pinnoille.

Käyttöalue:

kotitalouskäyttö, mökkilattiat

Käyttöalue:

Kiilto:

puolihimmeä 20, puolikiiltävä 45, kiiltävä 90

tiloihin jossa on suuri käyttöaste kuten toimistot, julkiset
tilat, eteisaulat, asiakastilat ym.

Menekki:

7-15 m²/ L

Kiilto:

puolihimmeä 35, puolikiiltävä 50, kiiltävä 90

Kuivumisaika:

Uudelleen käsiteltävissä n. 10 tunnin päästä

Menekki:

7-15 m²/ L

Kuivumisaika:

1,5 tuntia ensimmäinen kerros, 2-3 tuntia toinen kerros

LIUOTINOHENTEISET LAKAT

Säilyvyys:
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24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Työkalut:		Tela, mohair/flotexlasta
Varastointi:
Lämmin varasto, ei herkkä jäätymiselle
Säilyvyys:

24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto

Pakkaus

Tuotenumero EAN

Kiilto

Pakkaus*

Tuotenumero EAN

URETHANE 20
URETHANE 45
URETHANE 90

10L
10L
10L

1664 78160
1665 78160
1666 78160

CLASSIC 35
CLASSIC 50
CLASSIC 90

16.5L
16.5L
16.5L

1636 80310
1637 80210
1646 80310

7311980125687
7311980125694
7311980125700

* 16.5 L pakkaus sisältää 15L lakka + 1,5L kovete.

7311980124161
7311980124208
7311980124185

LIUOTINOHENTEISET LAKAT

Työkalut:		 Tela, mohair/flotexlasta
Varastointi:
Lämmin varasto (ei ole herkkä jäätymiselle)
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ÖLJYT
Öljykäsitellyt lattiat antava lämpimän vaikutelman sekä ylellisen tunnun luonnollisesta puupinnasta. Öljy läpäisee puun pinnan ja korostaa entisestään
sen väriä ja kiiltoa. Pinnasta tulee erittäin kestävä ja siksi sopiva myös kovaan
kulutukseen. Huolellisesti hoidettuna öljylattiasta tulee aina vaan vedenpitävämpi ja kauniimpi vuosi vuodelta, eikä sinun tarvitse koskaan hioa lattiaa takaisin paljaalle puulle.

Huomioitavaa!
• Lattiaöljyjä käytetään aina huoneenlämmössä.
• Lattian lämpötila tulisi olla 20°C - 25°C.
• Puun kosteuspitoisuus tulisi olla 5% - 12%.
• Ravista kanisteria varovaisesti ennen käyttöä sekä työskentelyn aikana.
• Älä levitä suurempia alueita kuin 25 m² kerrallaan (10 m² kerrallaan hyvissä
kuivumisolosuhteissa).

Synteko lattiaöljyillä on erittäin hyvä kulutuksen kesto, ne ovat käyttövalmiita, kellastumattomia sekä lähes tuoksuttomia. Niitä voidaan värjätä Synteko
TINTING PASTE väriaineella.

• Älä anna imeytymättömän öljyn kuivua! Kuivunut imeytymätön öljy aiheuttaa pintaa killtäviä laikkuja.

ENNEN ÖLJYTYN LATTIAN KÄYTTÖÄ

• Huonosti imevillä puupinnoilla kannattaa ensimmäisellä käsittelykerralla
jättää alueita käsittelemättä. Nämä alueet täytetään uudelleenkäsittelyn
yhteydessä.

• Odota 3 päivää ennen kuin laitat matot lattialle.

• Liika öljy pidentää kuivumisaikaa sekä uudelleen käsittelyä.

• Älä kastele Synteko lattiaöljyillä käsiteltyä lattiaa ensimmäisen viikon aikana

• Kuivuminen on erittäin hidas mikäli lämpötila on alle 18 °C.

• Älä käytä höyrytiiviitä- tai liukuestealustoja tai muita päällysteitä.

• Älä kiillota pintaa lämpimässä säässä.

• Asenna huopatassut pöytien ja tuolien jalkoihin pintanaarmujen estämiseksi.

• Kun öljy on kuivunut voidaan huonetila tuulettaa.

• Lattialämmitys tulee olla päällä levityksen ja kiillotuksen aikana.

• Aloita säännöllinen lattian hoito ennen kuin pinta on kulunut paljaalle
puulle.
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HUOM! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta sekä käyttäturvatiedotteesta. Tässä esitteessä on mainittu vain muutamia
pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.

LATTIAÖLJYT

LATTIAÖLJYT

HUOM! Laita kaikki orgaaniset materiaalit kuten vaatteet metalliseen vedellä
täytettyyn astiaan vähintään 16 tunniksi itsesyttymisvaaran välttämiseksi.
Hävitä ne määräysten mukaisesti.
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NATURAL
Liuotinvapaa, miedosti tuoksuva ja riittoisa lättiaöljy jolla on
erinomaiset ominaisuudet. NATURAL öljyä voidaan käyttää Synteko
vesiohenteisten lakkojen alle, sekä tehostaa eksoottisten puiden
värejä sekä vähentää vesiohenteisilla lakoilla käsiteltyjen puiden
värjääntymistä. Erinomainen kulutuksenkesto. Voidaan käsitellä
puulattioiden lisäksi myös korkkilattiat, puuportaat, ikkunalaudat,
tuolit jne.
Käyttöalue:

tiloihin jossa on suuri käyttöaste, kuten toimistot, 		
myymälät, julkiset tilat ym.

Menekki:		 15-60 m²/ L
Kuivumisaika: 		 n. 16 tuntia
Työkalut:			 teräs- tai kumilasta, leveys 300-500 mm
Varastointi: 		 +10°C ... +30°C, ei saa jäätyä
Säilyvyys: 		 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Tuotekoodi

EAN

5L

1608 71110

4740182708160

LATTIAÖLJYT

Pakkaus
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RE-COVER

TINTING PASTE

Haihtumalla kuivuva, miedosti tuoksuva hoitoöljy.

Väripasta Synteko lattiaöljyjen sävyttämiseen.

Käyttöala:

Synteko-lattiaöljyillä käsiteltyjen lattioiden
kausihuoltoon ja ylläpitohoitoon.

Sekoitus:

1 tuubi (100ml) TINTING PASTE +1 L of Synteko lattiöljyä

Varastointi:

+10°C ... +30°C

Menekki:

50-100 m²/ L

Säilyvyys:

24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa.

Kuivumisaika:

2-4 tuntia

Työkalut:		 Kumilasta, 300-500 mm leveä, nukkaamaton liina
Varastointi:
+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä
Säilyvyys:

24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Mahogany

Ebenholz

Olive

Rose Wood

Teak

Steel Blue
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Pakkaus

Tuotenumero

EAN

1L

1620 60110

7391306090653

Pakkaus

Koko

Tuotenumero EAN

Ebenholz
Mahogany
Olive
Rose Wood
Steel Blue
Teak
White Wood

100ml
100ml
100ml
100ml
100ml
100ml
100ml

1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675

7311980132241
7311980132272
7311980132296
7311980132265
7311980132289
7311980132258
7311980132234

LATTIAÖLJYT

LATTIAÖLJYT

White Wood
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NEWSHINE

HUOLTO JA HOITO

Puulattian hyvä ylläpito on investointi. Säännöllinen huolto oikeilla tuotteilla
pidentää lattian käyttöikää. Synteko tarjoaa tuotteet sekä öljytyn että lakatun
lattian huoltoon ja hoitoon. Synteko hoitotuotteilla käsitelly pinnat ovat myös
helppo pitää puhtaana.

HUOLTO JA HOITO

Kausihuolto
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Käyttöalue:

Synteko-lakoilla käsiteltyjen puulattioiden kausi- ja
perushuoltoon, erityisesti alueilla joilla on korkea kulutus

pH:

noin 8,5

Menekki:

50 m²/ L

Kuivumisaika:

noin 30 minuuttia

Kiilto:

semi-gloss (50)

Säilyvyys:

36 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Varastointi:

+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Lakatut lattiat

Öljykäsitellyt lattiat

Pakkaus

Tuotekoodi

EAN

NEWSHINE

RE-COVER

1L

1696 60110

7311980117545

HUOM! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta sekä käyttäturvatiedotteesta. Tässä esitteessä on mainittu vain muutamia pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.

HUOLTO JA HOITO

Vesiohenteinen
ja
käytännössä
hajuton hoito- ja suoja-aine lattian
kiillon palautukseen. Suojaa lattiaa
alueilla joilla on korkea kulutus,
voidaan käyttää myös pienten
naarmujen korjaamiseen.
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Lattialle annosteltu lakka seisonut liian kauan paikallaan. Puu
imenyt ylimääräisen kosteuden lakasta ja lakka kuivuu hitaammmin näillä alueilla.
Karkeita hiontajalkiä ei hiottu pois, näihin kerääntyy enemmän
lakkaa ja ne näkyvät tummina.
Selluloosapohjaista lakkaa sekoitettuna hiontapölyyn, käytetty
kittaamiseen. Lakkaus suoritettu ennen kuin kittaus kokonaan
kuivunut.
Vääränlaista pohjalakkaa käytetty ( lakan tartuntakyky liian vahva) lisäksi puu on kuivunut(kutistunut).
Liikaa ilmaa sekoittunut lakkaan telattaessa.
Pohjalakkakerros liian paksu.
Liian paksu kerros lakattu siveltimellä tai lakka alkanut jo kovettua kun on telattu päälle.

Lastan vetojäljet näkyvissä, SEALER pohjalakan levityksen jälkeen, epätasainen
väri.
Pyöreät, tummat, värjäymät n. 20-40cm
halkaisijaltaan.
Tummat, ohuet viivat / naarmut.
Valkoista sauvojen tai lankkujen raoissa/
saumoissa.
Lattialankkujen välissä ei rakoja muutamia alueita lukuunottamatta joissa isoja
rakoja.
Vaaleita alueita telalevityksen jälkeen.
Epätasainen pinta, tikkuuntuminen, telan
jäljet ym.
Puu on tummempaa seinänvierustoilla.

Korjausohje

Hio pinta käyttäen 150 verkkoa/paperia ja tee sen jälkeen uusintakäsittely.
Hio puupuhtaaksi, vältä kosketusta muista pinnoista. Käsittele
uudelleen.
Hio pinta tasaiseksi käyttäen 150 karkeuden verkkoa tai paperia.
Himmenä pinnan kiilto hiovalla laikalla.

Hio puupuhtaaksi.
Huonetilan lämpötila oltava vähintään 13 °C ja suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%.Hyvä ilmanvaihto ( ei vetoa).

Tilassa pölyä, pölyiset olosuhteet, huono alipaineistus. Työkalut
huonosti puhdistettu. Kovettajan sekoitus tehty huonosti.
Silikoni ongelma. Silikonia käsiteltävällä pinnalla tai työkaluissa.
Lakkaa ei sekoitettu riittävästi. Epätasainen levitys. Kuivunut
epätasaisesti.
Epäpuhtaat pinnat, silikonia tai rasvaa pinnoilla.
Liian kylmä lakka, lattia liian kylmä. Sekoitettu eri tuotteita.
Liian pitkä kuivumisaika, ilmankosteus liian korkea. Lattia liian
kylmä. Vettä päässyt vuotamaan lakkaan telan sisältä.
Korkea kosteus, matala lämpötila, liian paksut kerrokset tai heikko ilmanvaihto.

Kuplia / halkeamia pinnassa.
Epäpuhtauksia näkyvillä pinnassa.
Kutistumaa/pakenemia/ kraatereita.
Epätasainen kiilto.
Kuoriutuminen / heikko tartunta.
Epätasainen pinta, lastanjäljet näkyvissä,
telan kuvio näkyy.
Rypyttäminen, pinta muistuttaa krokotiilinnahkaa.
Heikosti kuivuva.

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET

Hio kuplat /halkeamat pois käyttäen 120 tai 150 verkkoa/hiekkapaperia ja käsittele pinta uudelleen.

Vetoa tuoreelle lakalle. Telalla rullattu liian nopeasti. Liian nopea
kuivuminen. Suhteellinen kosteus matala. Lakka jäätynyt tai säilytetty kylmässä pitkään.

Jos jäljet ovat voimakkaita hio puupuhtaaksi. Lievemmät voi
hioa 150 verkolla tai paperilla. Himmennä pinnan kiilto hiovalla
laikalla.

Hio puupuhtaaksi.

Korjausohje

Syy

Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.

Suorita välihionta käyttäen 120 karkeuden verkkoa tai paperia.
Hio pinta himmeäksi.

Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.

Poista parketti ja asenna se uudelleen. Käytä oikeanlaista tuotetta
pohjalakkaukseen.

Hio puupuhtaaksi ja poista kaikki valkoinen raoista/saumoista.

Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.

Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.

Hio puupuhtaaksi. Ensimmäiset kaksi levityskertaa "märkää
märälle" tasaisin vedoin menemättä liian lähelle seinää.

KYSYMYS-ONGELMA

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET / Pintalakkaus

Syy
Epätasainen levitys, levityskertojen väli liian pitkä, lakka kuivunut liian pitkään levityskertojen välissä.

KYSYMYS-ONGELMA

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET / Pohjalakkaus

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET

Puulattian käsittely ei ole liukuhihnatyötä.
Jokainen lattia on erilainen mm. pinnaltaan,
kunnoltaan, puulajiltaan jne. Myös jokaisen lattian ympäristö on erilainen riippuen mm. kulumisesta sekä jokapäiväisistä lattiaan kohdistuvista kemikaaleista. Muita huomioon otettavia
muuttujia ovat lämpötila ja ilmankosteus jotka
voivat vaihdella suurestikin kohteiden välillä.
Käytettävät tuotteet sekä niiden käyttötapa tulee valita nämä asiat huomioiden ja vallitsevia
olosuhteita kunnioittaen.
Synteko tukee ammattilaisia puulattioiden
käsittelyssä (lakkaus, öljyäminen, puhdistus ja
hoito). Synteko brändi on kehitetty erityisesti
urakoitsijoille, jotka tarvitsevat laadukkaita
tuotteita, ja jotka arvostavat helppoa
käsiteltävyyttä, kestävyyttä, laatua sekä arvostavat puulattian luonnetta. Seuraamme
trendejä ja asiakkaidemme muuttuvia tarpeita,
ja tuotekehitystiimimme työskentelee koko
ajan saadaksemme uusia huipputuotteita käyttöösi.
Synteko tuotanto on sertifioitu kansainvälisen
laatustandardin ISO 9001 mukaisesti.

www.synteko.com
2014

Synteko is a brand of the SIKA Group

