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Synteko Natural Oil 1608 
 
Användningsområde
  

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

• Ger en vacker slät yta med en mycket hög beständighet mot 
slitage. 

• Genom sin höga slitstyrka rekommenderas produkten speciellt till 
offentliga miljöer som kontor, varuhus, museer och andra miljöer 
med högt slitage. 

  
Produktegenskaper • Synteko Natural Oil 1608 är en 100% olja och därför extremt 

dryg. 
• Mycket snabb härdning. Kan överlackas efter 16 timmar. 
• Kan överlackas med samtliga Synteko lacker.  
• Den har en extrem stor täckförmåga på vanliga trägolv så som 

ek, furu, gran och bok. Normalt ca 15 - 60 m²/liter. 
• Luktsvag. 
• För miljöer med högt slitage. 

 
 
Bruksanvisning Förbehandling 

Temperaturen på golvet ska vara +20° till +25°C. Golv av barrträd får ej 
ha högre fuktkvot än 12% och golv av lövträd inte högre än 5%. 
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. Dammsug golvet noga. Glöm inte att avlägsna damm från 
lister, fönsterbänkar, element etc.  
 
Applicering 
Skaka dunken noga före användning. Applicera Synteko Natural Oil 1608 
med gummiskrapa (vitt gummi) eller lackspackel 6132 med en tunn film 
på ytan. Lägg ej på för mycket olja, hellre flera tunna skikt. Vid större ytor, 
dela upp ytorna i mindre enheter, t ex 20 - 50m², så de går att bearbeta 
inom ca 20 minuter. Vid hög temperatur i lokalen, dela upp ytan i ännu 
mindre enheter t ex 10 - 25m², för att undvika att oljan torkar alltför 
snabbt.  
 
Efter applicering, polera ner oljan med maskin (150 varv/min) med röd 
nylonrondell. Påför ytterligare olja tills ytan inte suger mer, bearbeta ytan 
med röd rondell efter varje applicering. Normalt behövs inte mer än en 
applicering. 
 
Efter ca 3 - 16 timmar poleras golvet igen med polermaskin (300 
varv/min) och röd nylonrondell. Därefter poleras golvet 1 - 2 gånger med 
luddfri trasa/skurduk. Det går också att polera med polermaskin (150 
varv/min) men man får då ett sämre slutresultat. Olja som inte poleras 
ner eller tas bort med trasa/skurduk, ger fläckar som blir blanka. 
 
Låt golvet vila i ca 16 - 24 timmar innan det beträds, och 1 - 2 dygn innan 
golvet tas i bruk fullt ut.  
 

Produktinformation



För att undvika överlappningsproblem ska ytan oljas klart samma dag. 
Slutför man inte arbetet samma dag uppstår synliga skarvar mellan de 
olika etapperna. Eventuell skyddstäckning kan tidigast göras efter 48 
timmar. Skyddstäckning får aldrig ske med diffusionstätpapp. 
 
 
Rengöring och underhåll 
Det dagliga underhållet ska göras med torr-mopp eller genom damm-
sugning av ytan. Undvik vatten de första 4 veckorna. Använd Synteko 
Re-Cover 1620 för rengöring av fläckar och smuts de första 14 dagarna. 
 
När ytan behöver våttorkas ska Synteko Soap 1617 användas. I offentlig 
miljö bör underhåll med Synteko Re-Cover ske 3 - 4 gånger/år. Vid starkt 
slitage kan tätare underhåll krävas. I bostadsmiljö med normalt slitage, 
bör golvet underhållas med Synteko Re-Cover vart 2 - 3 år. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Alkyd ester. 
 
Densitet Ca 955 kg/m³. 
  
Torrhalt Ca 100 %. 
  
Viskositet 320 cP ICI vid 23°C. 
  
Lösningsmedel Inga. 
  
Flampunkt - 
  
Arbetstemperatur Temperatur på golvet ska vara +20 - 25°C. 
  
Åtgång 15 – 60 m²/liter beroende på träslag. 
  
Torktid Ca 16 timmar vid +23°C och 50% RF. 
 
Lagringstid 1 år i sluten förpackning. Ska lagras mellan +5 och +30°C.  
 
Förpackning 5 liter 
  
Verktyg Vid applicering använd gummiskrapa (vit gummi) eller lackspackel 6132 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning Innehåller koboltsalt. Kan ge upphov till allergisk reaktion.  
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Normal aktsamhet som generellt gäller vid kemiska produkter ska iakttas. 
Sörj för god ventilation vid användande. Vid hudkontakt tvätta med tvål 
och vatten. 
 
Verktyg rengörs med lacknafta. Synteko Natural Oil 1608 är oxidaktivt 
torkande olja. Använda trasor är självantändliga vid torkprocessen.  
Använda trasor läggs i vatten eller plåtburk med tättslutande lock för att 
förhindra självantändning, eller eldas upp. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

 
 



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och 
lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande 
och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste 
arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- 
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte 
ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala  
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas 
provning och kontinuerlig kontroll 
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