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Synteko NATURAL on alkydipohjainen, liuotinvapaa, miedosti tuoksuva 
lattiaöljy erinomaisilla käyttöominaisuuksilla. Öljy on kehitetty 
puulattioita varten mutta sillä voidaan käsitellä myös korkkilattiat, 
puuportaat, ikkunalaudat, tuolit jne. 
 

KÄYTTÖALUE: 
Erityisesti alueille, joissa ölytyltä lattialta 
vaaditaan korkeaa kulutuksenkestoa. 

 

TUOTEOMINAISUUDET: 
 Ei liuottimia 

 Käytännössä hajuton  

 Erittäin riittoisa 

 Lyhyt kuivumisaika 

 Helppokäyttöinen 

 Ei kellastumista 

 Erinomainen kulutuksenkesto 

 Voidaan sävyttää Synteko Tinting Paste sävytyspastoilla  
 

RIITTOISUUS: 
 15–60 m²/l, riippuen työkaluista ja puulaaduista riippuen. 
 
 

TYÖKALUT:  
 Teräs- tai kumilasta, 300 – 500 mm leveä 

 Punainen hiontalaikka, liina kiillottamiseen  
 
Puhdista työkalut välittömästi lakkabensiinillä käytön jälkeen. 
Laita kaikki työssä käytetyt liinat, rätit jne. vedellä täytettyyn 
suljettavaan metalliastiaan itsesyttymisvaaran vuoksi.  
  

TEKNISET TIEDOT: 
Koostumus Alkydi esteri 

Liuotin Ei liuottimia 
 

Viskositeetti 320 cP ICI +23°C 
 

Tiheys n. 955 kg/m³  
 

Paloluokitus Ei syttyvää (neste) 

Työskentelyaika Suositeltavaa odottaa n.3 tuntia viimeisen 
levityskerran jälkeen ennen 
viimeistelykiillotusta 

Kuivumisaika n. 16 tuntia  +23°C /50% RH 

Varastointi Ei saa jäätyä. Säilytyslämpötilan tulee olla 
välillä +10°C - +30°C  

Säilyvyys 24 kk avaamattomassa pakkauksessa 
valmistuspäivästä lukien (kts. pakkaus) 

Pakkauskoko 5 l 
 

 

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ 

 Lattia voidaan ottaa käyttöön 1-2 vrk viimeisen kiillotuksen 
jälkeen. 

 Älä käytä lattialla vettä ensimmäisen viikon aikana. 

 Odota 3 vrk ennen kuin asetat matot yms. Paikoilleen. 

 Älä peitä öljyttyä pintaa hengittämättömillä materiaaleilla. 

 Asenna pehmiketyynyt huonekalujen jalkojen alle. 

 Imuroi tai kuivapyyhi lattia säännöllisesti 

HUOMAUTUS! 

 Älä anna imeytymättä jääneen öljyn kuivua pintaan. 
Kuivunut imeytymätön öljy aiheuttaa kiiltäviä läikkiä 
pintaan.   

 Liika öljy pidentää kuivumisaikaa. 

 Jos puulaatu on vähän imevä, jätä alueita lattiasta 
käsittelemättä öljyn levittämisen yhteydessä. Nämä alueet 
täyttyvät öljystä laikkakiillotuksen yhteydessä. 

 Kuivumisprosessi on hidas, mikäli lämpötila 
työskenneltäessä on alle +18 °C. 

 Älä suorita kiillotusta korkeissa lämpötiloissa. 

 Aloita öljytyn pinnan hoitaminen hoitoaineella ennen kuin 
pinta on kulunut puhki. 

 HUOM! Sijoita kaikki työssä käytettävä öljyinen materiaali 
kuten kiillotuskankaat vedellä taytettyyn metalliastiaan 
vähintään 16 tunnin ajaksi. Kuivuvissa kankaissa on 
itsesyttymisvaara.   
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LAKKAAMATTOMAT LATTIAT JA 
LATTIA JOISTA VANHA 
PINTAKÄSITTELY POISTETAAN 
 

HIONTA 
Perushionta suoritetaan karkealla hiomapaperilla ja korkealla 
telapaineella. Hio lattia niin tasaiseksi kuin mahdollista. Jos 
lattiassa on kohoumia, hio kohoumat paikallisesti tasaisiksi. 
Mahdolliset painaumat/kolot tulee myös kitata ja/tai hioa 
tasaisiksi.  
 
Lopullinen hionta suoritetaan karkeuden 120-150 hiomapaperilla 
tai verkolla, käyttäen keveintä mahdollista telapainetta. Jos 
telapaine on liian korkea, voi pehmeisiin puulajeihin syntyä 
painaumia. Kun lakassa oleva kosteus vaikuttaa tällaiseen 
pehmeään puuhun, pintaan syntyy karkeutta puun palautuessa 
alkuperäiseen mittaansa. 
 
Imuroi ja pyyhi lattia kuivalla rievulla huolellisesti ennen Synteko 
Natural öljyn levitystä. Älä unohda poistaa pölyä 
lämmityspattereista, ikkunanlaudoilta, jalkalistoista, jne. 
 

SÄVYTYSPASTA 

Synteko Natural öljyn sävyttäminen on helppoa. Lisää 1 tuubi 
Synteko sävytyspastaa 1675, 1 litraan öljyä. Sekoita 
huolellisesti. Tyhjennä sävytystuubit aina huolellisesti, 
ehkäistäksesi sävyeroja lattiassa. 
 

 
KÄYTÖN AIKANA 
 Käytettävän öljyn 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 

 Jos mahdollista, estä suora auringonpaiste lattialle, vältä 
myös liian korkeaa tai matalaa lämpötilaa ja kosteutta. 

 Ravista öljy huolellisesti ennen käyttöä. 

 Levitä öljyä enintään 25 m
2
 kokoiselle alueelle kerrallaan.     

( 10 m
2
 olosuhteissa, joissa kuivuminen on nopeaa) 

 

 

SYNTEKO NATURAL 
KÄYTTÖOHJEET 

ÖLJYÄMINEN JA KIILLOTUS 

 
Ennen työn aloittamista suojaa tarvittaessa alueet, joita ei tulla 
käsittelemään mahdollisten roiskeiden varalta.Levitä öljyä 
mahdollisimman ohuelti mutta varmistu, että puun öljyyntyminen 
on tasaista. Pehmeät puulaadut imevät runsaammin öljyä, kuin 
kovat tai eksoottiset (öljyiset) puulaadut. 
 
Suunnittele työn eteneminen huolellisesti. Suuret käsiteltävät 
alueet tulee jakaa pienempiin 15 – 50 m

2
 alueisiin tai alueisiin, 

jotka voidaan käsitellä 20 min kuluessa. Lämpimissä ja kuivissa 
olosuhteissa alueita tulee tarvittaessa pienentää. Sekoita öljy 
huolellisesti ravistamalla ennen käyttöä, sekoita öljyä ajoittain 
myös käytön aikana. 
 
Levitä Synteko Natural kumilastalla, teräslastalla tai kaada ölyä 
suoraan astiasta lattialle ja työstä punaisella kiillotuslaikalla 
varustetulla koneella. Käytä pientä pensseliä tai pientä lastaa 
kohdissa, joihin muilla välineillä ei pääse. Jos kaadat öljyä liian 
paljon laikalla työstettäessä, se voi aiheuttaa roiskeita. 
Suositeltava kierrosluku laikkakoneelle on 150 kierr/min. 
 
Kun öljy on levitetty lattialle, pinta käsitellään koneellisesti 
käyttäen punaista kiillotuslaikkaa. Käsittely on aloitettava 20 
minuutin kuluttua normaaliolosuhteissa. Poista pinnalta kaikki 
liika öljy. Vaihda kiilltuslaikka tarvittaessa. 
 
3-16 tunnin kuluttua kiillota lattia uudelleeen käyttäen punaista 
laikkaa. Viimeinen kiillotus suoritetaan kuivalla 
nukkaamattomalla rätillä, joka kääritään kiillotuslaikan ympärille. 
 

HUOM! Älä anna imeytymättä jääneen öljyn kuivua pintaan. 

Kuivunut imeytymätön öljy aiheuttaa kiiltäviä läikkiä pintaan. 

Kiillota pinta tarvittaessa punaisella laikalla 1-2 vrk:n kuluttua 

kankaalla tehdyn viimeistylykiillotuksen jälkeen, mikäli öljyä 

siirtyy vielä puusta pintaan. Tämä toimenpide on suoritettava 

ennen lattian varsinaista käyttöönottoa. Odota 3 vrk ennen kuin 

asennat matot paikoilleen ja älä peitä öljyttyä pintaa 

hengittämättömillä materiaaleilla. 
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Pinnat, jotka on käsitelty Synteko lattiaöljyillä on helppo pitää 
puhtaana. Imurointi ja nihkeällä rätillä pyyhkiminen riittävät 
yleensä normaaliin ylläpitopuhdistukseen. Kengänkoroista jäävät 
kumijäljet, muste, huulipuna, jne. tulee poistaa välittömästi 
Synteko Remover 1692 puhdistusaineella tai mineraalitärpätillä. 
Vältä harjaamista karkeilla harjoilla ja vältä erittäin voimakkaiden 
liuottimien käyttöä. 
 
Öljyämällä viimeisteltyjen lattioiden perushuolto suoritetaan 
Synteko Re-Cover 1620 hoitoaineella. Huoltoväli on 
riippuvainen lattiaan kohdistuvasta mekaanisesta rasituksesta ja 
siivoustiheydestä: 

 Normaalit asuinhuoneistot joka toinen vuosi 

 Julkiset tilat n. 2-4 kertaa vuodessa 
Älä päästä öljyttyä pintaa kulumaan läpi puhtaalle puupinnalle 
ennen hoitoainekäsittelyä.  
Synteko Re-Cover hoitoainetta voidaan käyttää myös öljytyn 
pinnan paikoittaisiin korjauksiin  
 
 

SYNTEKO NATURAL 
HOITO JA HUOLTO 

Kuinka käytän Remover 1692 puhdistusainetta? 
Imuroi ja/tai pyyhi lattialta irtonainen lika. Valmista Remover 
liuos seuraavasti: 

 Normaali puhdistus, ½ - 1 osaa Synteko Remover 100 
osaan vettä. 

 Teho puhdistus, 2–3 osaa Synteko Remover 100 osaan 
vettä 

Kastele rätti/liina liuoksessa; älä kaada liuosta suoraan lattialle. 
Pyyhi lattia kosteaksi liuoksella, anna liuoksen vaikuttaa 
muutama minuutti ja pyyhi sitten lattia kuivaksi. 
Etikkahappokäsittely 1 osa etikkaa ja 9 osaa vettä on tarpeen, 
jos seuraavaksi lattia hiotaan ja uudelleenlakataan. Lattian tulee 
olla täysin kuiva ennen hiontaa ja uudelleenlakkausta.  

 
Kuinka käytän Re-Cover 1620 hoitoainetta? 
Puhdista lattia Synteko Remover liuoksella. Varmistu, että lattia 
on täysin kuiva ennen Re-Cover hoitoaineen käyttöä. Levitä Re-
Cover ohuesti lattiaan kumilastalla, nukkaamattomalla kankaalla 
tai vastaavalla. Anna lattian imeä Re-Cover hoitoainetta 10-15 
min ennen kuin levität ainetta uudelleen (jos ussintakäsittely on 
tarpeen). Anna pinnan kuivua 20 min ja kiillota lattia puhtaalla, 
kuivalla nukkaamattomalla kankaalla. Lattia voidaan ottaa 
käyttöön 2-4 tunnin kuluttua. Tutustu ennen käyttöä myös 
erilliseen Re-Cover 1620 tuoteselosteeseen. 
 

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 

Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet osoitteesta www.casco.fi. Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai Casco 
tekninen palvelu 09 511 431. 
 

KÄYTETYISSÄ VÄLINEISSÄ, JOTKA SISÄLTÄVÄT KUIVUVAA ÖLJYÄ ON 
ITSESYTTYMISVAARA! SÄILYTÄ ÖLJYISET KANKAAT, RÄTIT JNE. 
TULENKESTÄVÄSSÄ VEDELLÄ TÄYTETYSSÄ ASTIASSA. 
 
Huomautus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa! Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkaus tai                                       

etiketti. 
 
Sisältää: Co-suolaa, voi aiheuttaa allergisen reaktion! 
 
 
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. 
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