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Synteko Domo 1619 
 
Användningsområde
  

• Produkten ger en vacker, slät yta med en mycket hög 
beständighet mot slitage. 

• Rekommenderas i första hand till behandling av parkett och 
trägolv, men också till trätrappor, trösklar, bänkar. 

• Kan blandas med Synteko Tinting Paste 1675 pigment för olja,  
7 kulörer. 

• Genom sin höga slitstyrka rekommenderas produkten speciellt till 
offentliga miljöer som kontor, varuhus, museum och andra 
högslitagemiljöer. 

• Endast för inomhusbruk. 
  
Produktegenskaper • Synteko Domo är en blandning av alkyd ester i petroleum (nafta)  

• Självhärdande 
• Lätt applicerad  
• Snabb torktid 
• Skälv gulnar ej. 

 
 
 
Bruksanvisning Förbehandling 

Temperaturen på golvet skall vara +15° till +25°C. I golv av barrträ får 
fuktkvoten inte överstiga 12 % och i golv av lövträ inte mer än 8%. 
Obehandlade golv planslipas och finslipas med slippapper nr P 100-120. 
Tidigare behandlade golv slipas till trärent och finputsas med slippapper 
nr P 100-120. Slipning av trägolv innan oljning skall vara noggrant utförd, 
eftersom slipmisstag framhävs när oljan appliceras. Med pigmenterade 
olja (1675 pigment pasta) syns misstagen mycket tydligt. Därefter 
dammsugs golvet noga. Glöm inte att avlägsna damm från lister, 
fönsterbänkar, element etc. 
  
Att tänka på! 
Innan arbetet påbörjas, skydda angränsande områden mot stänk och 
spill. Bästa resultat erhålls med flera tunna lager. Barrträd och bok 
absorberar mer, hårda och exotiska (oljia) träslag absorberar mindre olja. 
Trät skall vara mättat men inte övermättat. 
Låg temperatur på golvet gör att olja kommer upp efter polering i skarvar 
och springor, temperaturen. på golvet skall hålla lägst +18°C . 
Golvvärmegolv skall vara påslagna vid oljning och polering. 
Höjning av temperatur efter oljning kan medföra blödningar! 
 
Applicering 
Skaka dunken noga före användning. Applicera Domo med oljeapplikator 
eller gummiskrapa med en tunn film på ytan. Lägg ej på för mycket olja, 
hellre flera tunna skikt. Skall pigmenterad vit olja användas på furu bör 
golvet lutas med Synteko 1676 vit för att få en vitare nyans. Gör prov 
innan oljebehandling, trä uppför sig olika beroende på många olika 
faktorer, såsom ålder mm. Vid oljebehandling av större ytor, dela upp i 
mindre enheter, exempelvis 20 - 25 m². Utför hela oljebehandlingen dag 
1. För att undvika överlappningsproblem skall golvytan oljas klart dag 1. 

Produktinformation 



Delar man större ytor uppstår synliga skarvar mellan de olika etapperna, 
om oljebandlingen sker under olika dagar. 
 
Dag 1 
Applicera med ny olja, vänta 10-20 minuter och polera med maskin 150 
varv/min. Påför EJ mer olja än som kan beläggas inom 10-20 minuter.  
Påför ytterligare olja tills ytan inte suger mer. Bearbeta efter varje 
utstrykning med röd nylonrondell. Vid applicering av pigmenterad olja 
arbeta med röd eller blå rondell. När golvet är väl mättat skall hela ytan 
bearbetas med polermaskin 150 varv/min med röd nylonrondell för bästa 
resultat. Polera med maskin (150 varv/min) hela ytan med trasa/skurduk 
för att få bort all överskottsolja.  
Polera slutligen med polermaskin (150 varv) och ren trasa/skurduk så att 
inga kvarvarande rester från oljan finns kvar som ger små blanka fläckar. 
Blödningar av olja beror på kalla golv pollera med röd rondell 1-2 dagar 
efter sista polering. 
 
OBS! 
Använda organiska material som trasor tyg skall lägas i en 
metallbehållare med slutet lock fyllt med vatten i minst 16 timmar  
för att undvika självantändning. 
Kaseras sedan på ett trygt sätt. 
 
 
 
Dag 2 
Efter ca 16-18 timmar poleras golvet med polermaskin 300 varv/min och 
röd nylonrondell samt 1-2 gånger med polertrasa (skurduk). Låt oljan 
härda 2-3 dygn innan golvet tas i bruk. Ytan går att polera dag 2 med 150 
varv/min och röd rondell men man får en lägre kvalitet!  
 
Låt golvet vila i ca 16 - 24 timmar innan det beträds.  
Golvet skall nu vila i ca 48-72 timmar innan lokalen används för normalt 
bruk igen, minimum temperatur på golvet skall vara +18°C för att full 
härdning skall ske och bästa styrka uppnås.  
 
 
Rengöring och underhåll 
Det dagliga underhållet skall göras med torrmopp eller dammsugning av 
ytan. Undvik vatten de första 14 dagarna. Skyddstäckning skall tidigast 
göras efter 48 timmar, med EJ diffusionstät papp. Använd Synteko 
Underhållsolja 1615 eller Synteko Re-Cover 1620 för rengöring av fläckar 
och smuts de första 14 dagarna. 
 
Om ytan behöver våttorkas skall Casco Synkteko Såpa 1617 användas. 
(1 del såpa - 20 delar vatten med mycket väl urvriden trasa). De första 
åren krävs underhåll med Casco Synteko Underhållsolja 1615 eller 
Synteko Re-Cover 1620 normalt 3-4 gånger om året i offentlig miljö. Vid 
starkt slitage kan tätare underhåll krävas. I hemmiljö med normalt slitage 
krävs underhåll vartannat/vart tredje år.  
  
Mattor får tidigast läggas på efter en vecka (så att oljan har härdat). 
Sätt möbeltassar till ben på stolar och bord för att undvika repror på ytan. 
Dammsug eller torrmoppa golvet regelbundet 
 
Om man i entrén använder avtorkningsmattor så behövs inte underhåll 
lika ofta och bibehåller ett vackert golv i många år. 

 
 
TEKNISK DATA 



 
Typ   Alkyd ester. 
 
Färg Klar, svagt brunaktig lösning. 

 
1619 – naturell, färdigt resultat 

 
Densitet Ca 870 kg/m³. 
  
Torrhalt Ca 51 %. 
  
Viskositet Ca 16 sek /FC-4) vid 23°C. 
  
Lösningsmedel Aromatfri lacknafta. 
  
Flampunkt +38°C. 
  
Arbetstemperatur Ej under +15 till +30°C. 
  
Åtgång 10-30 m²/liter beroende på verktyg och träslag . 
  
Torktid Ca 24-72 timmar. 
 
Lagringstid 24 månader i sluten förpackning. Skall lagras mellan +5 och + 30°C.  
 
Förpackning 5 liter 

 
  
Verktyg Polishpåläggare, roller, gummiskrapa, pensel eller röda rondeller. 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning Brandfarlig. Kan vara farlig vid inandning eller förtäring. Förvaras 

oåtkomligt för barn. Innehåller flyktiga lösningsmedel. Förvaras åtskilt 
från antändningskällor. RÖKNING FÖRBJUDEN. Sörj för god ventilation. 

 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Verktyg rengörs med lacknafta. Använda trasor är ej självantändliga. Vid 
hudkontakt, tvätta noga med tvål och ljummet vatten. 
 

 Ytterligare information finns i VARUINFORMATION. 
 
 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 
 

Informationen är baserad på laboratorietester och lång praktisk erfarenhet. Det är en 
introduktion som avser att hjälpa  
användaren att finna bästa användningssättet och är endast vägledande vid valet av 
produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets 
funktion eller lämplighet för visst ändamål. Eftersom vi inte kan styra användarens 
produktions- och  
lagringsbetingelser, kan vi inte heller hållas ansvariga för resultatet som påverkats av 
lokala omständigheter och förhållanden. Vid varje nyanvändning rekommenderas tester 
och kontinuerliga kontroller. 
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