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Synteko Re-Cover 1620 
 
Användningsområde • Synteko Re-Cover 1620 är en härdande olja med svag lukt för 

periodiskt underhåll av parkett, trägolv och naturkork mm 
• För ytor som behandlats med Synteko Belle 1614 och Synteko 

Solid 1612. 
  
Produktegenskaper • Extremt liten lukt 

• Liten åtgång - 0,1liter/20 m² 
• Snabbtorkande  2-4 timmar 

 
 
Bruksanvisning Golvet tvättas först med gul/grön såpa eller rengöringsmedel med pH 10-

12. Använd en väl urvriden skurduk. Om golvet är mycket smutsigt, 
använd skurmaskin med röd/blå eller i vissa fall brun polyesterrondell. 
Tänk på att vissa mjuka träslag som furu och gran kan få repor av bruna 
rondeller. Använd så lite vatten som möjligt och torka upp 
överskottsvatten omedelbart med en torr skurduk. Vänta till golvet är helt 
torrt innan det behandlas med Synteko Re-Cover 1620. 
 
Applicera Synteko Re-Cover med en skurduk under en polyesterrondell 
alternativt röd rondell. Fukta först skurduken med Synteko Re-Cover. 
Med genomfuktad skurduk är åtgången ca 0,1 liter olja per 20 m². På 
kraftiga fläckar kan extra olja vara nödvändigt. Avsluta med att polera 
golvet med torr polerduk. Golvet kan beträdas efter 2-4 timmar. 
 
OBS! Använda trasor och skurdukar läggs i vatten i plåtburk med 
tättslutande lock för att förhindra självantändning 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Alkyd 
 
Konsistens Tunnflytande 
  
Densitet Ca 900 kg/m³ 
  
Torrhalt 77 % 
 
Lösningsmedel Aromatfri lacknafta 
 
Flampunkt +38°C 
 
Materialåtgång 0,1 liter/20m² 
 
Torktid 2-4 timmar 
 
Arbetstemperatur +15°C och +25°C 
  
 

Produktinformation



Lagringstid Minst 1 år i sluten förpackning. Ska lagras mellan +5 och + 30°C. 
Aktas för kyla 

 
Förpackning 250 ml 

1 liter 
  
Verktyg Vid applicering använd polermaskin med vit eller röd polyesterrondell i 

kombination med polerduk. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning  Brandfarlig. Kan vara farlig vid inandning eller förtäring. Förvaras 

oåtkomligt för barn. Innehåller flyktiga lösningsmedel. Förvaras åtskilt 
från antändningskällor. RÖKNING FÖRBJUDEN. Sörj för god ventilation. 

 
Hanterings- och 
Rengöringsföreskrifter 
 

Verktyg rengörs med lacknafta. Använda trasor läggs i vatten i plåtburk 
med tättslutande lock för att förhindra självantändning. Vid hudkontakt, 
tvätta noga med tvål och vatten. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och         
lång praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterade Akzo Nobel Deco International AB 
och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste             Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions-                Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte              Downloaded från www.casco.se 
ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala  
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll. 


