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Synteko RE-COVER haihtumalla kuivuva, miedosti tuoksuva hoitoöljy 
Synteko lattiaöljyillä käsiteltyjen lattioiden kausihuoltoon ja 
ylläpitohoitoon.  
 

KÄYTTÖALUE: 
Säännölliseen pinnan hoitoon alueille, joissa 
öljytyltä lattialta vaaditaan korkeaa 
kulutuksenkestoa. 

 

TUOTEOMINAISUUDET: 
 Käytännössä hajuton  

 Erittäin riittoisa 

 Lyhyt kuivumisaika 

 Helppokäyttöinen 

 Ei kellastumista 

 Erinomainen kulutuksenkesto 
 
 

RIITTOISUUS: 
 50-100 m²/l 
 
 

TYÖKALUT:  
 Kumilasta, 300 – 500 mm leveä 

 Nukkaamaton kangas 

 Nukkaamaton 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 Lakkabensiini 
 

Tiheys n. 910 kg/m³  
 

Paloluokitus Syttyvää. Leimahduspiste + 40 °C 

Työskentelyaika n. 30 minuuttia 

Kuivumisaika n. 2-4 tuntia  +23°C /50% RH 

Varastointi Ei saa jäätyä. Säilytyslämpötilan tulee olla 
välillä +5°C - +30°C  

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

Pakkauskoko 1 l 
 

 

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ 

 Lattia voidaan ottaa käyttöön 2-4 tuntia viimeisen 
kiillotuksen jälkeen. 

 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.   

 

www.synteko.com 

1 

 



 

SYNTEKO NATURAL 
HOITO JA HUOLTO 

ÖLJYÄMINEN JA KIILLOTUS 

 
Ennen työn aloittamista puhdista lattia Synteko REMOVER 1692 liuoksella (kts. erillinen tuoteseloste). Lattian tulee olla täysin kuiva 
ennen RE-COVER käsittelyä. 
 
Levitä RE-COVER ohueksi, tasaiseksi kerrokseksi käyttäen kumilastaa tai nukkaamatonta kangasta. Anna hoitoöljyn imeytyä puuhun 
10-15 minuuttia. Toista käsittely tarvittaessa. Anna pinnan kuivua n. 20 minuuttia ja kiillota pinta nukkaamattomalla kankaalla. Lattia 
voidaan ottaa käyttöön 2-4 tunnin kuluttua. 
 
Hoitokäsittelyn tarve riippuu lattian kulutusasteesta ja siivoustiheydestä. Normaalisti riittävä hoitokäsittely tiheys on kerran kahdessa 
vuodessa huoneistokäytössä. Julkisissa kohteissa riittävä hoitoväli on yleensä 2-4 kertaa/vuosi. Säännöllinen hoitoöljyn käyttö pitää 
öljytyn lattian kiillon ja näyttävyyden. On tärkeää aloittaa hoitoöljyn käyttö ennen kuin lattian varsinainen öljykäsittely on kulunut puhki. 
 

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

öljyttyä pintaa hengittämättömillä materiaaleilla. 

 
 

 
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. 
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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: Butanoni oksiimia (2-), 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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