
HARDWAX OIL

GRĪDAS EĻĻAS

 NATURAL

 DOMO

KOPŠANA UN UZTURĒŠANA
Ar «Synteko» grīdas eļļu apstrādātas virsmas ir viegli tīrāmas. Regulāra kopšana 
atjaunos grīdas spīdumu un palīdzēs to uzturēt labā stāvoklī ilgu laiku.
Parasti pilnīgi pietiekama ir tīrīšana ar putekļu sūcēju un, ja nepieciešams, 
mazgāšana ar Synteko SOAP 1617 šķīdumu un labi izgrieztu lupatu. Gumijas 
zoļu nospiedumus, apavu krēma, lūpu krāsas, tintes u.c. pēdas ir ieteicams uzreiz 
notīrīt ar Synteko REMOVER 1692 vai minerālspirtu. Izvairīties no beršanas ar cietu 
suku vai spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem.
Ar «Synteko» eļļu apstrādātas grīdas periodiskai kopšanai izmantojams produkts 
Synteko RE-COVER 1620. Tā lietošanas biežums ir atkarīgs no tā, cik intensīva ir 
grīdas ekspluatācija un cik bieži tā tiek tīrīta:

 • parasti reizi divos gados dzīvojamās telpās,
 • apmēram 2-4 reizes gadā komercplatībās.

Regulāra apkope jāsāk, pirms virsma ir nodilusi līdz neaizsargātai koksnei. Atse-
višķu bojājumu novēršanai var izmantot arī «RE-COVER».

LIETOŠANAS LAIKĀ
 • Eļļai ir jābūt istabas temperatūrā.

 • Grīdas temperatūrai ir jābūt no 15 līdz 25 °C.

 • Koksnes mitrumsaturam ir jābūt no 5 līdz 12 %.

 • Pirms lietošanas un lietošanas laikā trauks uzmanīgi jāsakrata.

 • Vienā reizē jāapstrādā virsma, kas nav lielāka par 20 m² (10 m² vienā reizē la-
bos žūšanas apstākļos).

GRĪDAS LIETOŠANA
 • Grīdu var lietot 1-2 dienas pēc pēdējās pulēšanas.

 • Pirmās nedēļas laikā nedrīkst saslapināt ar «Synteko» grīdas eļļu apstrādātu 
grīdu, lai izvairītos no baltiem traipiem (ūdens zīmes).

 • Pirms grīdsegu vai paklāju uzklāšanas jānogaida 3 dienas.

 • Nelietot tvaiknecaurlaidīgus, neslīdošus izolējošos slāņus un citus segumus.

 • Lai nesaskrāpētu apdari, zem krēslu un galdu kājām jāpiestiprina filca palik-
tnīši.

 • Grīda regulāri jātīra ar putekļu sūcēju vai «Synteko SOAP» šķīdumā samitrinātu 
virvju slotu.

NB! Visi izmantotie organiskie materiāli, piemēram, lupatas, jāieliek ar ūdeni 
piepildītā metāla tvertnē uz vismaz 16 stundām, lai novērstu pašaizdegšanos. 
Likvidēt tos, ievērojot spēkā esošos noteikumus

Synteko is a brand of the SIKA Group

NB! Šeit ir ietverta tika atsevišķa atlasīta svarīgākā informācija.
Detalizēta informācija un instrukcijas ir dotas produkta informācijas
lapā un drošības datu lapā vietnē.
 

www.synteko.lv

Mahogany 

Ebenholz 

Teak

Olive 

Rose Wood Steel Blue 

White Wood

INSTRUmENTI:
 • Gumijas lāpstiņa, platums: 300–500 mm (vai rullīts ar 7mm garu plūksnu tikai 
eļļai Domo)

 • Maza ota vai mazs aplikātors 

 • Pulēšanas mašīna ar 2 ātrumiem (150 un 300 apgr/min)

 • Sarkanais disks 

 • Sarkanais disks un neplūksnaina kokvilnas lupata (5-6 gab./apm. 20 m2) pulēša-
nai

TINTING PASTE

UZmANĪBU!
 • Neļaut neabsorbētai eļļai nožūt! Izžuvusi neabsorbēta eļļa atstāj uz virsmas 
spīdīgus traipus.

 • Pārāk liels eļļas daudzums pagarina žūšanas laiku.

 • Koksnei ar zemu absorbcijas spēju pirmās uzklāšanas laikā dažas vietas jāatstāj 
neapstrādātas. Šīs vietas tiks aizpildītas eļļas ierīvēšanas laikā.

 • Žūšanas process ir ārkārtīgi lēns, ja temperatūra ir zemāka par 18 °C.

 • Uzklāšanas un pulēšanas laikā ir jābūt ieslēgtai grīdas apsildes sistēmai.

 • Regulārā apkope jāsāk, pirms virsma ir nodilusi līdz neaizsargātai koksnei.

 • Blīvus un ļoti eļļainus un sveķainus koksnes materiālus nedrīkst pārāk smalki 
noslīpēt, aizverot to tekstūru, jo tas neļaus eļļai iekļūt koksnes porās.
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15-60 m2/l

15-60 m2/l

10-30 m2/l

1. VIRSmAS SAGATA
VOŠANA

 • Ar slīpēšanas mašīnas palīdzību no 
koksnes jānoņem vecie apstrādes 
līdzekļi un piesārņojums. Pirmā 
slīpēšana veicama ar rupjgraudainu 
smilšpapīru, izmantojot stipru spie-
dienu. 

 • Grīda jānoslīpē pēc iespējas gludi. 
Ja grīdā ir nelīdzenumi, tie jānoslīpē 
atsevišķi. 

 • Beigu slīpēšanai lieto 100.-120. 
numura smilšpapīru un iespējami 
mazāku spiedienu uz slīpēšanas 
mašīnas. Ja rullīša spiediens ir pārāk 

liels, mīksto koksni var 
saspiest. Mitruma ietek-
mē grīdas šķiedra pacel-
sies, uzbriestot līdz sākot-
nējam tilpumam.

 • Pirms «Synteko» grīdas eļļas uz-
klāšanas grīda jāattīra ar putekļu 
sūcēju. Putekļi jānotīra arī no 
grīdlīstēm, palodzēm, radiatoriem 
utt.

2. SAGATAVO ŠANĀS 
EĻĻOŠANAI

 • Pirms darba sākšanas jānodrošina 
blakus esošo vietu aizsardzība pret 
šļakatām un noplūdēm. 
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 • Nepieciešamais kārtu skaits ir atkarīgs 
no grīdas eļļas absorbcijas spējas. 

 • Vislabāko rezultātu var panākt, uzklā-
jot vairākas plānas kārtas. Skujkoku 
un dižskābarža koksne uzsūc vairāk 
eļļas, lapkoku un eksotisko koku sugu 
(eļļaina) koksne uzsūc mazāk eļļas. 
Koksne ir jāpiesūcina labi, bet ne 
pārmērīgi.
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Karstā, sausā laikā grīdas platībām ir 
jābūt vēl mazākām. Jāņem vērā, ka auk-
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3. EĻĻOŠANA
 • Synteko gridas eļļas jāuzklāj ar gumijas 
aplikātoru vai jāuzlej tieši uz grīdas un 
jāsadala ar sarkano disku. 

 • Grūti aizsniedzamās vietās parastā ap-
likatora vietā izmantojama neliela ota 
vai mazāks aplikators. Pārāk lielas eļļas 
peļķes radīs šļakstus. 

 • Pulēšanai izmantojams 150 apgr/min 
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jāsāk 20 minūšu laikā. Jāpievieno eļļa, ja 
ir nepieciešams. 

 • Process jāatkārto tik ilgi, kamēr koksne 
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jānoslīpē, izmantojot sarkano disku un 
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 • Liekā eļļa jānoņem ar sarkanajam 
diskam aptītu neplūksnainu kokvilnas 
lupatu. Kad lupata ir piesūkusies ar eļļu, 
tā jānomaina.
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5. PĀRLAKOŠANA AR ŪDENS 
BĀZES LAKĀm

 • Synteko Natural eļļotas grīdas var pārla-
kot ar Synteko ūdens bāzes lakām, kas 
ļauj grīdai piešķirt izteiksmīgāku toni, 
papildināt eksotisko koku sugu koksnes 
nokrāsas un samazināt ar ūdenī šķistošu 
laku lakotas grīdas krāsas izmaiņas. 

 • Lakas kārta nodrošina virsmai papildu 
aizsardzību un atvieglo kopšanu.

 • Jebkuras eļļotas grīdas ar Synteko Nat-
ural var lakot ar Synteko ūdens bāzes 
lakām pēc 16 stundām (skatīt sīkāk pro-

dukta tehnisko  informāciju)
 • Pirms lakas uzklāšanas grīda jāpulē 
izmantojot neplūksnainu kokvilnas 
pulēšanas lupatu un ātrums pulēšanas 
mašīnai ir 150-300apgr/min, lai 
noņemtu no virsmas neiesūkušos lieko 
eļļu.
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 • Nedrīkst ļaut neabsorbētai eļļai nožūt! 
Izžuvusi neabsorbēta eļļa atstāj uz virs-
mas spīdīgus traipus. 

 • Pēc 3-4 stundām grīda ir jānopulē ar 
sarkano disku. Beidzamo pulēšanu 
veic ar diskam aptītu sausu, neplūk-
snainu kokvilnas lupatu un ātrumu  
300 apgr/min.

 • Pēc 16–18 stundām grīda ir jānopulē ar 
sarkano disku. Beidzamo pulēšanu veic 
ar diskam aptītu sausu, neplūksnainu 
kokvilnas audumu.

Izmantot vietās, kur ir nepieciešama 
liela nodilumizturība  

 • lieliska segtspēja

 • Izcila nodilumizturība 

 • var pārklāt ar ūdenī šķīstošu seglaku

naudoti įprastai ir intensyviai dėvi-
miems paviršiams

 • labs pārklājums

 • nedzeltē

 • laba nodilumizturība

Intensīvi ekspluatējamai koka un parke-
ta grīdai.

 • Atjaunojamie izejmateriāli, nesatur 
kobaltu un šķīdinātājus

 • Lieliska nodilumizturība, ko nodroši-
na ļoti labas piepildīšanas īpašības

 • 1 dienas sistēma: grīdu var sākt 
uzmanīgi lietot nākamajā dienā pēc 
uzklāšanas

 • Pretslīdes klase R10 saskaņā ar DIN 
51130

Var tonēt ar «Synteko TINTING PASTE».
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