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Synteko Newshine 1696 
 
Användningsområde • Underhåll av lackat parkettgolv. 

• Underhåll av vinylplastgolv. 
• Fräschar upp samtidigt som det skyddar speciellt i miljöer med 

hårt slitage. 
  
Produktegenskaper • Vattenbaserat underhållsmedel.  

• Åtgång 1liter/80 m². 
 
 
Bruksanvisning Dammsug golvet noggrant. Rengör golvet noga från smuts, fett och vax. 

Därefter tvättas golvet rent med vatten och golvsåpa (Synteko Soap 1617 
i blandningsförhållande 1:40). Ytor som är mycket smutsiga kan skuras 
med maskin 150/varv och röd rondell. Vid mindre smutsiga golv används 
mopp. Använd så lite vatten som möjligt och låt torka. Har golvet varit 
behandlat med polish tidigare (Gäller ej Synteko Newshine) skall man 
tvätta med special borttagningsmedel för polish. Synteko Newshine kan 
ej behandlas på vaxade och oljade golv. 
 
Applicering 
Applicera ett tunt, jämt skikt av Synteko Newshine med en mjuk trasa 
eller en polishpåläggare (oljeapplikator). Golvet behöver ej poleras. För 
ytor med mycket stark trafik kan ytterligare en behandling göras. Vänta 
ca 1-2 timmar mellan behandlingarna. Golvet underhålls vid behov med 
en ny strykning med Synteko Newshine. 
 
Efter en längre tids användning av golvet kan det vara nödvändigt att ta 
bort Synteko Newshine. Använd då grovrengöringsmedel med pH 10 så 
att det gamla skiktet av Newshine försvinner. Använd inte 
rengöringsmedel med högre pH än 12. Därefter kan en ny behandling 
utföras. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Polyethylene/Akryl. 
  
Färg Ogenomskinlig vätska. 
 
Konsistens Låg viskositet. 
  
Densitet Ca 1100 kg/m³. 
  
Viskositet Ca 14 s. 
  
Torrhalt Ca 11 %. 
  
pH Ca 7-7,5. 
 
Lösningsmedel Vatten. 

Produktinformation 



 
Flampunkt 100°C. 
 
Materialåtgång Ca 1 liter per 80 m². 
 
Torktid Ca 30-60 minuter. 
 
Arbetstemperatur Ej under +15°C. 
  
 
Lagringstid Minst 2 år i sluten förpackning. Ska lagras mellan +5 och + 30°C. 

Aktas för kyla. 
 
Förpackning 1 liter 
  
Verktyg Vid applicering använd mjuk trasa, polishpåläggare (oljeapplikator). 

Oljeapplikator, handtag 6091, Filtpäls 6092. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning  Synteko Newshine är ett vattenbaserad underhållsmedel.  
 
Hanterings- och 
Rengöringsföreskrifter 
 

Normal aktsamhet som generellt gäller vid hantering av kemiska 
produkter skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Vid 
stänk i ögonen spola med vatten. Verktyg rengörs med vatten. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och         
lång praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterande Akzo Nobel Deco International AB 
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