
 
 
 
 
 
Ersätter: Ny Datum: 2002-06-19 
 

Synteko Lut 1616 
 
Användningsområde • Rekommenderas för behandling av nytt eller nyslipat furu- eller 

grangolv inomhus. Produkten reducerar den normala 
gulfärgningen av trä som orsakas av ljus och ålder, och golvet 
behåller därför sin ursprungliga färg under lång tid. 

• Kan också användas till behandling av möbler, dörrar, paneler 
etc. 

  
Produktegenskaper • Endast för behandling av homogen Gran eller Furu. 

• Starkt frätande. 
 
 
Bruksanvisning Träytan måste vara torr och ren före behandling. Dammsug noggrant. 

 
Skaka dunken kraftigt. Luten skall sedan omröras under användningen 
så att kalken inte sjunker till botten. 
 
Applicera produkten i ett jämnt skikt i träets längdriktning med en 
nylonborste. På golv utförs normalt två strykningar med torkning mellan 
strykningarna (ca 2 timmar). ANVÄND SKYDDSHANDSKAR OCH 
SKYDDSGLASÖGON UNDER ARBETET. Efter torkning, minst 12 
timmar, slipas golvet lätt med sandpapper nr 150, alternativt med 
polermaskin med röd rondell. Därefter dammsugs golvet noggrant. 
Rengör verktyg i vatten. 
 
Efterbehandling 
Efterbehandling kan göras med antingen Synteko Golvolja Vit 1613 eller 
Synteko Såpa 1617. Båda behandlingarna ger golvet ett gammaldags 
utseende. För golv utsatt för starkt slitage rekommenderas behandling 
med Synteko Golvolja. Önskas en lackerad yta används Synteko Extra 
1609-11eller Best 1643-45. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Vattenlösning av natriumhydroxid och kalk. 
 
Färg Mjölkvit  
 
Konsistens Lågviskös vätska 
 
pH Ca 13,5. 
 
Lösningsmedel Vatten. 
 
Brandfara Ingen. 
 
Materialåtgång Ca 8 m²/liter 
 
Torktid Normalt ca 12 timmar. 

Produktinformation



 
Arbetstemperatur Ej under +15°C. 
  
 
Lagringstid Minst 1 år i sluten förpackning. Skall lagras mellan +5 och + 30°C. 

Aktas för kyla 
 
Förpackning 1 liter 

5liter 
  
Verktyg Vid applicering använd nylonborste eller Lutpensel 6090. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning  Frätande. Innehåller natriumhydroxid 3-5 % och kalciumoxid. Förvaras 

oåtkomligt för barn. 
 
Hanterings- och 
Rengöringsföreskrifter 
 

Använd skyddshandskar. Tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt. Om 
produkten kommit i ögonen, gnugga inte! Skölj omedelbart med mycket 
vatten i 15 minuter och kontakta läkare. Vid förtäring - ge dryck 
omedelbart. Framkalla inga kräkningar. Sök läkare. 

  
Ytterligare information finns i VARUINFORMATION. 
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