
 

 

TUOTESELOSTE 

SYNTEKO MIXIT 
1690 
 

Synteko MIXIT on 1-komponenttinen vesiohenteinen täyteaine joka sekoitetaan 

hiontapölyn kanssa ja käytetään lattian rakojen kittaukseen. 

KÄYTTÖALUE:  
Rakojen täyttämiseen, halkeamiin ja liitoksiin ennen 
Synteko lakkaa / öljyä. 
 

TUOTEOMINAISUUDET: 
 Rakojen täyttöön max. 3mm 

 Hyvä täyttöominaisuus 

 Vähäinen kutistuma ja halkeilu 

 Kuivuu nopeasti 

 Helppo hioa 

 Ei kellastu 

 Voidaan lakata tai oljytä 

 

RIITTOISUUS: 
 8-12 m²/L 
 

SEKOITUS: 
 MIXIT sekoitetaan lattiasta tulevan hiontapölyn kanssa 

tasaiseksi massaksi. 
 

TYÖKALUT: 
 Ruostumaton teräslasta 250-300mm 

 Puhdista työkalut välittömästi vedellä käytön jälkeen. 
  

 

TEKNISET TIEDOT: 

Koostumus 
 
Polymeeridispersio/  
butyylimetakrylaatti kopolymeeri 

Kuiva-aine 
pitoisuus 

n. 33%  (ISO 3251 ) 

pH n. 7,0 -8,0 

Viskositeetti n. 70 sek. (ISO 6 ) 

Tiheys 
 
n. 1035 kg/m³  (ISO 2811-1) 
 

Kuivumisaika n. 60 min. (+23°C / RH 50%) 

Varastointi 
 
Ei saa jäätyä. Säilytettävä lämpötiloissa 
 +10°C -  +30°C  

Säilyvyys 
 
12 kk, avaamattomassa pakkauksessa 
valmistuspäivästä lukien (kts. pakkaus) 

 
Pakkauskoko 

 
1L 

 
 

 HUOMAUTUS! 

 Puulaatuja, jotka ovat kemiallisesti käsiteltyjä tai 
mekaanisesti puristettuja esim. Timanttimänty ja 
vakautettu Pyökki ei saa lakata vesiohenteisilla 
lattialakoilla. 

 Sekoitettava ennen käyttöä.  

 Levitä mahdollisimman ohueksi.  

 Poista kaikki ylimääräinen täyteaine pinnalta. Jätä 
täyteainetta vain rakoihin ja saumoihin. 

 Leveämmät saumat ja raot saattavat tarvita 
uusintakäsittelyn. 

 Käytä ainoastaan ruostumatonta teräslastaa. 
 

KÄYTÖN AIKANA 
 Käytettävän täyteaineen tulee olla huoneenlämpöistä 

suositus n. +23°C  

 Huoneen lämpötilan tulee olla välillä +15 -  25°C  

 Lattiamateriaalin kosteuden tulee olla 5 -  15% 

 Ilmankosteuden tulee olla 50 – 60 % RH 
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SYNTEKO MIXIT 
KÄYTTÖOHJEET 
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I VALMISTELUT 
 
1. Konehio lattia puupuhtaaksi ja tasaiseksi. Ensimmäinen hionta 
tehdään karkealla hiomapaperilla ja käyttämällä korkeaa 
telapainetta. 
 
2. Hio lattia mahdollisimman tasaiseksi. 
 
3. Lopullinen hionta tehdään hiomapaperilla, karkeudella 80 
 
4. Imuroi kaikki lika, hiontapöly ja jne. ennen Synteko MIXIT 
täyteaineen käyttöä. 
 
 

II SEKOITUS 

1. Hionnan jälkeen sekoita MIXIT täyteaine ja hiontapöly. Tasoita 
raot ja saumat, rakojen koko enintään 3 mm. 

 

2. Sekoita MIXIT huolellisesti ennen käyttöönottoa. 

 

3. Käytä lattian hionnasta tullut pöly MIXITIN kanssa 

 

4.  Seosta voidaan sekoittaa suoraan lattialla. Kaada MIXITIÄ ja 
hiontapölyä lattialle, sekoita kunnes tulee tasainen 
homogeeninen massa. 

 

5. Jos seos tuntuu liian kuivalta, lisää MIXITIÄ kunnes 
koostumus on sopiva. 

 

6. Täytä isommat raot paksummalla seoksella ja pienemmät raot 
ohuemmalla seoksella.  
 
 

 

 

III TÄYTTÖ 

1. Levitä seos lattiaan ruostumattomalla teräslastalla. 
 
2. Paina seos tiukasti lattiaan että raot täyttyvät kunnolla. 
 
3. Tarkista että raot ovat kunnolla täytetty. Käsittely voidaan        
uusia tarpeen vaatiessa. 
 
4. Tarvittaessa voidaan lisätä MIXITIÄ että massa pysyy 
tasaisena. 
 
5. Annetaan kuivua n. 60min. Kun täyteaine on kuiva, niin hio 
ylimääräiset pois hiomapaperilla, karkeudella 80. 
 
6. Täyteaine jätetään ainoastaan rakoihin. 
 
7. 3mm ja leveämmät raot ja saumat tulee käsitellä toiseen 
kertaan. 
 
8. Viimeistelyhionta ennen lakkausta/öljyämistä tehdään 
hiomapaperilla karkeudella 120-180. 
 

IV POHJA- JA PINTALAKKAUS 
 
1. Kaikkia Synteko lattialakkoja ja öljyjä voidaan käyttää 
yhdessä Synteko MIXITIN kanssa. 
 
2. Saadaksesi parhaan lopputuloksen käytä Syntekon 
vesiohenteisia pohja- ja pintalakkoja. Liuotinpohjaisia lakkoja ja 
oljyjä käytettäessä katso tuotteen tarkempi tuoteseloste.  
 

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 

Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet osoitteesta www.casco.fi. Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai Casco tekninen 
palvelu 09 511 431. 
 
Huomautus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa! 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne ovat tarkoitettuja auttamaan 
käyttäjää löytämään soveltuvimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta 

työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa. 

 

Valmistaja: 
Sika AG, Viro 

www.synteko.com 
Maahantuoja: 

Oy Sika Finland Ab 
PL 49 

02921 Espoo 
09 511 431 

www.casco.fi 
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