
 

TUOTESELOSTE 

SYNTEKO TOP 
1604 puolihimmeä, 1605 puolikiiltävä 
 

Synteko TOP on 1-komponenttinen vesipohjainen lattialakka parketti- ja 
puulattioille. Lakkaa voidaan käyttää käsittelemättömälle tai aiemmin 
lakatulle pinnalle. 

Käyttöalue:  
Pääkäyttötarkoitus normaalisti rasitetut huoneistot 
ja toimistot. 
 

TUOTEOMINAISUUDET: 
 Erittäin hyvä käyttökestävyys 

 Maksimoitu naarmuuntumisen, hankauksen ja 
kulutuksen kesto 

 Sietää erittäin hyvin rasvoja, vettä, alkoholia ja  
siivouskemikaaleja 

 NMP-vapaa 

 Mietotuoksuinen 

 Helppo käyttää 

 Ei kellastumista 

 

RIITTOISUUS: 
 8–15 m²/l, työkaluista ja puulaaduista riippuen. 

 

TYÖKALUT: 
 Teräslasta 

 Flotex levitin, 300-500 mm leveä 

 Mohair levitin, n. 5 mm nukan pituus, 300-500 mm leveä 

 Synteettinen tela n. 8 mm nukan pituus  

 Puhdista työkalut välittömästi vedellä käytön jälkeen. 
  

TEKNISET TIEDOT: 

Koostumus 
Vesiohenteinen akryyli/polyuretaani  
dispersio 

Kuiva-
ainepitoisuus 

n. 33%  (ISO 3251 ) 

pH n. 8,0 

Viskositeetti n. 20 sek. (ISO 2431 ) 

Tiheys 
n. 1040 kg/m³  (ISO 2811-1 ) 
 

Kulutuksenkesto n. 5,0 mg/100 kierrosta. (SIS 92 35 09) 

Hankauksenkesto Ei havaittuja jälkiä 3 kp/cm² 

Kiiltoaste 
(mitattu 60° 
kulmassa) 

n. 20 puolihimmeä,  

n. 45 puolikiiltävä, 

 

Kuivumisaika  Pohjakerros n. 1 tunti  
        +23°C /50% RH 

 Toinen kerros n. 4 - 6 tuntia  
        +23°C /50%RH 

 Lisäkerrokset n. 4 - 6 tuntia  
        +23°C /50% RH 

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

Säilyvyys 12 kk avaamattomassa pakkauksessa 
valmistuspäivästä lukien (kts. pakkaus) 

Pakkauskoko 5L  

 

HUOMAUTUS! 

 Vesiohenteisia lattialakkoja ei saa jatkokäsitellä 
liuotinohenteisilla lattialakoilla. 

 Puulaatuja, jotka ovat kemiallisesti käsiteltyjä tai 
mekaanisesti puristettuja esim. Timanttimänty ja 
vakautettu Pyökki ei saa lakata vesiohenteisilla 
lattialakoilla. 

 Rasvaiset puulaadut kuten Teak tulee lakata välittömästi 
viimeisen hionnan jälkeen.  

 Petsattuja pintoja ei pohjalakata, vaan ne lakataan 
suoraan Synteko Top lattialakalla.  

 Teippejä ei suositella käytettäväksi pinnoilla, jotka on 
lakattu vesiohenteisilla lakoilla. 

 Kaikki lakat tulee sekoittaa ravistamalla ennen käyttöä. 
Suorita sekoitus ennen imurointia, jolloin sekoituksessa 
syntyvät ilmakuplat ehtivät tasaantua ennen lakkausta. 

 Mikäli käytät levitykseen telaa, levitä enintään kaksi 
kerrosta/vrk (pohjalakkaa ja/tai pintalakkaa). 

 Käytön aikana, estä hiekan kulkeutuminen lakkapinnalle. 
 
 
 

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ 

 Lattia voidaan ottaa käyttöön varoen 24 tunnin kuluttua 
viimeisen kerroksen levittämisestä.  

 Huonekalut voidaan sijoittaa paikoilleen 24 tunnin kuluttua. 

 Anna kosteuden tasaantua lakatussa pinnassa 1 viikon 
ennen mattojen sijoittamista paikoilleen. 

 Pinta on saavuttanut lopullisen lujuuden 2 viikon kuluttua. 

 Käytä siivouksessa vettä tai puhdistusaineita aikaisintaan 
1 kk kuluttua lakkauksesta. Imurointi parkettisuulakkeella. 

 Asenna pehmiketyynyt huonekalujen jalkojen alle 
naarmuuntumisen välttämiseksi. 

 Lakattua pintaa ei saa peittää hengittämättömällä 
materiaalilla. 
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SYNTEKO TOP 
KÄYTTÖOHJEET 
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LAKKAAMATTOMAT LATTIAT JA 
PUUPUHTAAKSI HIOTUT LATTIAT 
 

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 
Top lakan levitystä. Älä unohda poistaa pölyä 
lämmityspattereista, ikkunanlaudoilta, jalkalistoista, jne. 

 
KÄYTÖN AIKANA 
 Käytettävän lakan 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. 

 Jos lakka on kylmää, se ei tasoitu riittävän hyvin ja  
läpäisee ilmaa huonosti, jolloin pinnassa saattaa esiintyä 
epätasaisuutta ja kuplimista kuivumisen aikana. Kestää n. 7 
tuntia lämmittää lakka 0°C asteesta + 20°C asteeseen. 

 

POHJALAKKAUS 

Käytä Synteko Sealer 1601 lakkaa pohjalakkaukseen, 
sävytettäessä lattiaa käytä Synteko Exotic Wood Sealer öljyä ja 
soveltuvaa Synteko Tinting Paste pastaa pohjan sulkemiseen 
(kts. erilliset tuoteselosteet). Pohjalakkaus tehdään teräslastalla.  
Pohjalakkauksen on tarkoitus sulkea puun pinta. Älä käytä 
paksuja kerroksia vähemmän imevillä puulajeilla. Pohjalakkaa ei 
saa jäädä lammikoiksi lattialle. Jos pohjalakka kaadetaan lattialle 
suoraan astiasta, se täytyy levittää mahdollisimman nopeasti, 
jotta sitä ei imeydy liikaa puuhun.  
 
Ilmastoi työskentelytila mahdollisimman hyvin pohjalakkauksen 
yhteydessä. Tämä nopeuttaa kuivumista ja vähentää pinnan 
karkeutta. Kuumissa ja kuivissa olosuhteissa, rajoita tarvittaessa 
ilmastointia, jotta lakka ei kuivu liian nopeasti ja aiheuta 
kalvonmuodostukseen häiriöitä. 
 
Odota kunnes pohjalakka on kuivunut (ei sävyeroja) ennen 
välihiontaa. Suorita välihionta käyttämällä käytettyä karkeuden 
120 verkkoa tai paperia, tai uutta karkeuden 150 verkkoa. Imuroi 
ja pyyhi lattia kuivalla rievulla huolellisesti ennen Synteko Top 
lakan levitystä. Älä unohda poistaa pölyä lämmityspattereista, 
ikkunanlaudoilta, jalkalistoista, jne. 

PINTALAKKAUS 

Levitä lakka flotex, mohair levittimellä tai telalla huolellisesti 
siten, että lakkaan jää mahdollisimman vähän ilmakuplia. 
Kulmien ja muiden vaikeammin lakattavien alueiden kohdalla 
vältä liian paksua lakkakerrosta. Käytä sellaisilla alueilla 
pienempää levitystyökalua tai sivellintä. 
 
Jos ilman suhteellinen kosteus on korkea ja/tai lämpötila 
alhainen, pyri levittämään ohuempia lakkakerroksia. Jos ilman 
suhteellinen kosteus on matala ja/tai lämpötila korkea, pyri 
levittämään paksumpia lakkakerroksia. Vältä aina suoranaista 
auringon paistetta lakattavaan lattiaan, tämä voi aiheuttaa 
epätasaista kuivumista. 
 
Käyttäessäsi flotex- tai mohair-levitintä: tee levitys tasaisin 
jatkuvin liikkein seinästä seinään siten, että lakkaa on aina 
levittimen edessä. Tee levitys valon ja puun kuvion suuntaisesti 
aina kun mahdollista. Etene 1/3 lastan leveydestä. Levitys 
tapahtuu vetämällä lastaa viistosti lakkavallia “auraten“. Lastan 
leveydestä 1/3 liikuttaa lakkavallia eteenpäin ja 2/3 lastasta 
tasaa/harjaa jo levitettyä lakkapintaa. 
 
Kun koko alue on lakattu, ovia ei saa sulkea täysin. Vältä 
suoranaista vetoa lattian pinnalla. Normaali ilmanvaihto on 
suositeltavaa lakan kuivumisen kannalta. 
 
Mikäli tarvetta lisäkerroksille esiintyy, anna lakan kuivua 4 - 6 
tuntia ja suorita välihionta. Suorita välihionta käyttämällä 
käytettyä karkeuden 120 verkkoa tai paperia, tai uutta 
karkeuden 150 verkkoa. Imuroi ja pyyhi lattia kuivalla rievulla 
huolellisesti ennen uuden Synteko Top kerroksen levitystä.  
Levitä enintään kaksi kerrosta/vrk (pohjalakkaa ja/tai 
pintalakkaa), jottei lakkakerrosten kuivuminen ja lopullinen 
kovettuminen hidastuisi. 

 

TEHDASASENTEISTEN UV-
KOVETTUVIEN LAKKOJEN 
HUOLTOLAKKAUS 

Synteko Top lakalla voidaan lakata lisäkerros tehdasasenteisen 
UV-kovettuvan lakan päälle. Hio ensin lattia käyttäen 
mahdollisimman hienoa paperia (180 - 240 karkeus) tai 
hiomatyynyä. Käsittele alustaa niin, että se muuttuu 
mattamaiseksi. Imuroi huolellisesti ja pyyhi nihkeällä rievulla 
kaiken hiontapölyn poistamiseksi. 
 
  

AIEMMIN LAKATTUJEN LATTIOIDEN 
LAKKAUS 

Ehdoton vaatimus aiemmin lakattujen lattioiden käsittelemisessä 
on, että lakkapinta on ehjä, lattiassa ei esiinny rasvaa, vahaa 
kiillotusaineita tai muita epäpuhtauksia. Tämän varmistamiseksi, 
puhdista lattia ensin Synteko Remover 1692 puhdistusaineella. 
Sitten puhdista pinta etikkahappopesulla, 10% etikkaa 90% 
vettä. Puhdista lopuksi lattia puhtaalla vedellä. Vältä liiallista 
veden/pesuaineliuoksen käyttöä, ettei vesi pääse saumoihin. 
Huuhdeltu ja kuivunut pinta hiotaan mataksi käyttäen karkeuden 
120-150 hiomapaperia. Imuroi huolellisesti ja pyyhi nihkeällä 
rievulla kaiken hiontapölyn poistamiseksi. 
 
Tee tämän jälkeen tarttuvuuskoe esim. Lattian kulmaan: Lakkaa 
pieni alue Synteko Top lakalla ja lakan kuivuttua raaputa pintaa 
esim. kolikon reunalla. Mikäli tarttuvuus on hyvä, levitä tarpeen 
mukaan yksi tai kaksi kerrosta Synteko Top lakkaa, kuitenkin 
vain yksi pintalakkakerros vuorokaudessa. 
Mikäli lakka irtoaa tarttuvuuskokeessa, lattia on syytä hioa 
puupuhtaaksi. Työtä jatketaan tämän jälkeen kuten puupuhtaan 
lattian lakkausohjeistuksessa ilmoitetaan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTEKO TOP 
YLLÄPITO JA HUOLTO 

Pinnat, jotka on käsitelty Synteko lattialakoilla 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. 
 
Säännöllinen Synteko Newshine 1696 kirkasteen käyttö 
korkeasti kuormitetuilla pinnoilla, pitää lattian uudenveroisena 
pitkään. Synteko Newshine 1696 kirkasteella voidaan myös 
häivyttää pinnassa näkyviä pieniä naarmuja ja hankaumia. 

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 uudelleen lakataan. Lattian 
tulee olla täysin kuiva ennen hiontaa ja uudelleenlakkausta.  
 
Kuinka käytän Newshine 1696 kirkastetta? 
Ennen Synteko Newshine kirkasteen käyttöä huolehdi, että lattia 
on puhdas. Mahdolliset saippua-, rasva-, kiillotusainejäämät jne. 
tulee poistaa käyttäen Synteko Remover puhdistusainetta. 
Levitä Synteko Newshine ohueksi, tasaiseksi kerrokseksi 
käyttäen moppia tai nukkaamatonta liinaa. Anna lattian kuivua 
30 minuuttia ennen käyttöönottoa. 
 

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 

Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet osoitteesta www.casco.fi. Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai Casco tekninen 
palvelu 09 511 431. 
 
Huomautus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa! 
 
 
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. 

Valmistaja: 
Sika AG, Viro 

www.synteko.com 
Maahantuoja: 

Oy Sika Finland Ab 
PL 49 

02921 Espoo 
09 511 431 

www.casco.fi 
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