
HARDWAX OIL

GRINDŲ ALYVOS

 NATURAL

 DOMO

PRIEŽIŪRA
„Synteko“ grindų alyva padengtą paviršių lengva valyti. Reguliariai prižiūrimos 
grindys atgaus blizgesį ir ilgai išliks puikios išvaizdos.
Paprastai pakanka grindis nusiurbti ir, jei reikia, nuvalyti „Synteko SOAP“ tirpalu su 
gerai nugręžta šluoste. Guminių padų, batų vaško, lūpdažių, rašalo ir pan. žymes 
reikia nedelsiant nuvalyti „Synteko REMOVER“ arba vaitspiritu. Nenaudokite ši-
urkštaus šepečio arba stiprių valiklių.
Reguliariai „Synteko“ alyva dengtų grindų priežiūrai naudokite „Synteko RE-COV-
ER“. Naudojimo dažnumas priklauso nuo grindų dėvėjimo intensyvumo ir valymo:

 • gyvenamosiose patalpose – paprastai kasmet;
 • komercinėse patalpose – 2–4 kartus per metus.

Nepamirškite reguliariai prižiūrėti grindis, kol jos nenusidėvėjo iki grynos medien-
os. „RE-COVER“ taip pat galima naudoti šalinant atskirus grindų pažeidimus.

DARBO REKOMENDACIJOS
 • Alyvos ir oro temperatūra turi būti tokia pati.

 • Medienos temperatūra turi būti 15–25 °C.

 • Medienos drėgnis: spygliuočių <12%, lapuočių <5%.

 • Prieš naudodami alyvą, indą stipriai sukratykite ir retkarčiais pakratykite jį dar-
bo eigoje. 

 • Didelius paviršius reikia suskirstyti į 20 m² plotus (sausose ir karštose patal-
pose – į 10 m² plotus).

GRINDŲ NAUDOJIMAS
 • Grindimis galima pradėti vaikščioti praėjus 1–2 dienoms po paskutinio poli-
ravimo.

 • Kad neatsirastų baltų dėmių, naujai nualyvuotų grindų pirmą savaitę ne-
plaukite vandeniu ir plovikliais.

 • Kilimus ir grindų dangas galima kloti po 3 dienų. 

 • Alyvuoto paviršiaus negalima uždengti neporėta danga. 

 • Kad grindys nesusibraižytų, ant kėdžių ir stalų kojų užklijuokite veltinio gab-
alėlius. 

 • Reguliariai valykite grindis dulkių siurbliu arba sausai išgręžta šluota.

Dėmesio! Kad savaime neužsidegtų, visas organines medžiagas (pvz., šlu-
ostes) ne mažiau kaip 16 valandų laikykite metaliniame inde su vandeniu. 
Paskui išmeskite pagal reikalavimus.

Synteko is a brand of the SIKA Group

Dėmesio! Šiame lankstinuke pateikiama tik dalis svarbios informacijos. Išsami 
informacija ir naudojimo nurodymai pateikti Produkto duomenų lape ir SDL 
(medžiagos saugos duomenų lape), kuriuos galima rasti internete adresu

www.synteko.lt

Mahogany 

Ebenholz 

Teak

Olive 

Rose Wood Steel Blue 

White Wood

DARBO ĮRANKIAI:
 • 300–500 mm pločio natūralios gumos aplikatorius (arba volelis su 7mm 
plaukeliais  Domo alyvai)

 • Mažas teptukas arba mažas aplikatorius kraštams

 • Poliravimo mašina  2 greičių (150 ir 300 aps./min.)

 • Raudonas poliravimo diskas

 • Raudonas poliravimo diskas ir medvilninė plaukelių nepaliekanti šluostė  poli-
ravimui  (5-6 vnt / apytiksl.20 m²)

TINTING PASTE

DĖMESIO!
 • Nuo apdorojamo paviršiaus pašalinkite alyvos perteklių. Nuo neįsigėrusios ir 
sudžiūvusios alyvos ant paviršiaus lieka blizgios dėmės. 

 • Jei mediena mažiau sugeria, pirmą kartą alyvuodami kai kurias vietas palikite 
nepadengtas alyva. Poliruojant disku, alyvos pateks ir ant tų vietų.

 • Jei patalpos temperatūra žemesnė kaip 18 °C, arba jei ant grindų yra per daug 
alyvos, alyva džiūsta lėčiau. 

 • Alyvavimo ir poliravimo metu grindinis šildymas turi būti įjungtas.

 • Prižiūrėkite alyvuotas grindis reguliariai, kol atsiradę smulkūs paviršiaus pažei-
dimai nesugadino medienos. 

 • Jei alyvuojama didelio tankio arba aliejinga mediena, jos negalima šlifuoti per 
smulkiu popieriumi, nes užsidarys medienos poros ir alyva įsigers sunkiau. 
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15-60 m2/l

15-60 m2/l

10-30 m2/l

1. PAVIRŠIAUS 
PARUOŠIMAS

 • Nuo anksčiau apdoroto paviršiaus 
pašalinkite seną apdailos sluoksnį ir 
nešvarumus nušlifuodami jį mašina 
iki grynos medienos.  Pirmą kartą šli-
fuokite stipriai spausdami, naudoda-
mi šiurkštų šlifavimo popierių. 

 • Nušlifuokite grindis kuo lygiau. Jei 
grindys vietomis nelygios, tas vietas 
reikia dar papildomai pašlifuoti.  

 • Paskutinį kartą šlifuokite spausdami 
kuo mažiau, naudodami 100–120 
numerio šlifavimo popierių. Nenau-
dokite smulkesnio šlifavimo popieri-

aus, nes sumažės medien-
os sugeriamumas.

 • Nusiurbkite grindis dulk-
ių siurbliu. Nepamirškite 
nuvalyti dulkių nuo grindjuosčių, pa-
langių ir radiatorių.

2. PASIRUOŠIMAS ALYVA-
VIMUI

 • Pirmiausia uždenkite aplinkinius pa-
viršius, kad jie būtų apsaugoti nuo 
aptaškymo. 

 • Sluoksnių skaičius priklauso nuo to, 
kiek alyvos įsigers į grindis. 

 • Geriausia paviršių padengti keliais 
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grindų alyvą reikia nuvalyti. 
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 • Didelį plotą padalinkite į mažesnius 
15–20 m² dydžio plotus, kuriuos spėsite 
apdoroti per 20 minučių. Labai sausose 
ir karštose patalpose vienu metu ap-
dorojamas plotas turi būti dar mažesnis.

 • Prieš naudojimą alyvos indą gerai 
sukratykite!

 • Jei grindys yra šaltos, alyva kietės ir dži-
us lėčiau.

3. ALYVAVIMAS
 • Išpilkite Synteko grindų alyva iš kanistro 
ant grindų ir aplikatoriumi plačiai pask-
leiskite tolygiu plonu sluoksniu. 

 • Sunkiai pasiekiamas vietas – kam-
pus, po radiatoriais ir pan. padenkite 
mažesniu teptuku arba aplikatoriumi. 
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įsigers į medieną. Jei kai kuriose vietose 
alyva visiškai įsigeria (mediena atrodo 
sausa), užpilkite alyvos papildomai. 
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4. POLIRAVIMAS
 • Negalima leisti, kad alyva ant medinio 
paviršiaus išdžiūtų. Nuo neįsigėrusios ir 
sudžiūvusios alyvos ant paviršiaus lieka 
blizgios dėmės. 
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 • Maždaug po 3-4 valandų 
nupoliruokite grindis 
pirmiausia sausu raudonu 
poliravimo disku. Paskutinį 
kartą poliruokite grindis medvilnine 
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nepaliekančia poliravimo šluoste 300 
aps./min. greičiu.

5. LAKAVIMAS VANDENINIU 
LAKU

 • Alyvuotų grindų lakavimas leidžia su-
teikti grindims atspalvį, pagerina eg-
zotinės medienos spalvąir sumažina 
grindų spalvos pasikeitimus.

 • Lako sluoksnis suteikia paviršiui papil-
domą apsaugą ir palengvina priežiūrą.

 • Alyvuotas grindis po 16 valandų įpras-
tinėmis sąlygomis galima lakuoti visais 
„Synteko“vandeniniais lakais.

 • Kad neliktų į paviršių neįsigėrusių al-
yvos likučių, prieš lakavimą grindis 
nupoliruokite medvilnine plaukelių 
nepaliekančia šluoste 150 aps./min. 
greičiu.
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poliravimo disku. Paskutinį kartą poli-
ruokite grindis medvilnine plauke-
lių nepaliekančia poliravimo šluoste  
300 aps./min. greičiu.

 • Po 16–18 val. grindis reikia nupoliruoti 
raudonu disku. Paskutinį kartą reikia 
poliruoti sausa nepūkuota medvilnine 
šluoste, apvyniota apie diską, ir poli-
ruoti.

ypač tinka patalpoms, kur reikalingas 
didelis atsparumas dėvėjimui 

 • Puikus padengimas

 • Didelis atsparumas devėjimuisi

 • Galima padengti vandeniniais lakais

naudoti įprastai ir intensyviai dėvimiems 
paviršiams

 • Gerai padengia paviršių

 • Negelsta

 • Atsparus dėvėjimui

įvairioms intensyviai naudojamoms 
medinėms grindims ir parketui

 • Iš atsinaujinančių žaliavų, be kobalto 
ir tirpiklių

 • Gerai įsigeria į paviršių, todėl jis 
tampa atsparus dėvėjimui

 • 1 dienos sistema:  šiandien padengus 
alyva, rytoj paviršių galima atsargiai 
naudoti

 • Atsparumas slydimui R10 (atitinka 
DIN 51130)

Galima dengti „Synteko TINTING PASTE“.
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