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finish in time

PUIT TASANDUSSEGU VINÜÜL

Synteko UV-FIT lakid parketile,  
tasandussegudele ja vinüülile



Uus viimistlussüsteem UV-FIT: kiirem 
paigaldus, kiirem kasutuselevõtt

Traditsiooniline lakkimine Lakkimine UV-FIT süsteemiga

kruntimine + üks pealiskiht
kruntimine + üks pealiskiht + UV-kõven-
dus + teine pealiskiht + UV-kõvendus

kaks pealiskihti

põranda loomulik kõvenemine

põranda loomulik kõvenemine

põranda loomulik kõvenemine

    Eelised

· Põrandat võib kasutada kohe pärast  
 viimase viimistluskihi kõvendamist.
· Põranda kasutusiga on pikem, sest   
 pind on tugevam ja vastupidavam.
· Tasandussegudega tasandatud põranda  
 kaitsmine on keskkonnasäästlik.
· Põranda vuugid on kaitstud.
· Pikendab vinüülpõrandate kasutusiga,  
 kaitstes tundlikku pealiskihti ja vuuke.
· Kruntimiseks võib kasutada  
 Synteko SEALMASTER’it.
· Põranda puhastamiseks võib  
 kasutada Synteko hooldustooteid.

Arvutus on tehtud umbes 100 m² pindalaga puitpõranda järgi.

Aega ei ole kunagi liiga palju. Kõik me oleme huvitatud projekti kiirest lõpetamisest. Väga tihti on see otsus-
tava tähtsusega, sest iga päev, mil äriettevõte on suletud, väheneb tema sissetulek ja ta võib kliente kaotada. 
Peale puitpõrandate vajavad kaitset ka muud materjalid. Esimest korda kuuluvad Synteko uude tootevalikusse 
ka lakid tsemendi- või kipsipõhiste tasandussegude ja vinüüli lakkimiseks, mis suurendavad põrandate vastu-
pidavust ja pikendavad nende kasutusiga, lisaks on need märksa keskkonnasäästlikumad ja taskukohasema 
hinnaga.
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Kasutusala:

Parkett Tasandussegud Vinüül

VEEPÕHISED PÕRANDALAKID
Synteko veepõhised UV-FIT põrandalakid on ette nähtud kasutamiseks puit- ja  
parkettpõrandatel, aga ka kipsi- ja tsemendipõhistel tasandussegudel ning  
disainvinüülkatetel. Neid võib kasutada viimistlemata või eelviimistletud pindadel.  
Synteko veepõhised UV-FIT põrandalakid on:
· mittekollastuvad,
· vähe lõhnavad,
· kasutusvalmis,
· NMP-vabad.

Arvutus on tehtud umbes 100 m² pindalaga puitpõranda järgi.
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Synteko universaalne 1-komponentne  
kruntlakk SEALMASTER

... WOOD UV-FIT’ga  
parkettpõranda jaoks

Kiirus suureneb…

WOOD

- sobilik parketi ja tasandussegude kruntimiseks 
enne UV-FIT laki pealekandmist

- aplikaatori või rulliga pealekandmiseks
- vähendab värvimuutusi, ülekatte jälgede tekkimi-

se ohtu
- kergelt lihvitav
- materjalikulu 10…20 m²/l
- kuivamisaeg 60…90 min/kiht
- soovitatav 1 kiht enne UV-FIT lakkide kasutamist

- matt 20, poolläikiv 45, läikiv 90

- materjalikulu 8…15 m²/l

- kuivamisaeg 2…4 h/kiht

- aplikaatori või rulliga pealekandmiseks

- soovitame kanda peale 2 kihti

- kruntimiseks Synteko SEALMASTER



Synteko universaalsed hooldustooted sobivad  
ka UV-FIT lakkidega viimistletud põrandate jaoks.

... COMBI UV-FIT’ga  
tasandussegude ja vinüüli jaoks 

COMBI

SUPER CLEAN, vahavaba puhastus- ja hooldusaine 
lakitud põrandate regulaarseks puhastamiseks. Hea 
puhastava ja hooldava efektiga.
NEWSHINE, veepõhine peaaegu lõhnatu hooldusai-
ne lakitud põrandate perioodiliseks hooldamiseks. 
Saab kasutada ka väikeste kriimustuste parandami-
seks.

- poolläikiv 45

- materjalikulu 6…10 m²/l

- kuivamisaeg 2…4 h/kiht

- aplikaatori või rulliga pealekandmiseks

- soovitame kanda peale 2 kihti

- kruntimiseks Synteko SEALMASTER

- vinüüli kruntimine ei ole vajalik

REMOVER, puhastusvahend, mis eemaldab pinnalt 
hästi mustuse, kummitaldade, kingamäärde, huule-
pulga, tindi, mulla jm jäljed. Kasutada enne lihvimist 
ja Synteko põrandalakkide või -õliga ülekatmist või 
uue Synteko NEWSHINE’iga töötlemist.
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Kiiresti teha saab ka lihtsalt

Parkett

1. kiht: Synteko SEALMASTER + 
kuivamine 1,5 h + vahelihv

2.  kiht: Synteko WOOD UV-FIT +  
kuivamine 2 h + UV-kõvendus + vahelihv

3. kiht: Synteko WOOD UV-FIT + 
kuivamine 2 h + UV-kõvendus

Tasandatud põrand

1. kiht: Synteko SEALMASTER + 
kuivamine 1,5 h

2. kiht: Synteko COMBI UV-FIT + 
kuivamine 3 h + UV-kõvendus

3. kiht: Synteko COMBI UV-FIT + 
kuivamine 3 h + UV-kõvendus

Vinüül

1. kiht: Synteko COMBI UV-FIT + 
kuivamine 2 h + UV-kõvendus

2. kiht: Synteko COMBI UV-FIT + 
kuivamine 2 h + UV-kõvendus



UV-seadmed
Floormate + Handmate

- Kompaktne disain

- Hea manööverdusvõimega (kohapeal 
pööratav)

- Saavutab kiiresti täisvõimsuse 

- Kasutatav ühefaasilise vooluga (kolme-
faasiline toide ei ole vajalik)

- Muudetava kõrgusega lamp

- Osoonivaba

- Kaldenurga detektor – UV-kiirgus katkes-
tatakse automaatselt, kui kalle ületab 25˚

- UV-lambi automaatne puhkerežiimile 
lülitumine

- Sisaldab kõige moodsamat UV-tehnoloo-
giat

Ohutus
UV-kiirgusega töötamine on ohutu, kui järgida 
ohutusnõudeid. Püüdke igal võimalusel vältida UV-
kiirguse ja/või selle peegelduse mõju alla sattumist. 
Kandke alati isikukaitsevahendeid (rõivad, kindad ja 
näokaitse).



·  Põrandat võib kasutada kohe pärast viimase laki-
kihi kõvendamist.

·  Põranda kasutusiga on pikem, sest UV-viimistluse-
ga pind on tugevam ja vastupidavam.

·  Tasandussegudega tasandatud põranda kaitsmine 
on keskkonnasäästlik.

·  Põranda vuugid on kaitstud.

·  Pikendab vinüülpõrandate kasutusiga, kaitstes 
tundlikku pealiskihti ja vuuke.

Lõpukiirendus  
UV-FIT lakkidega

www.synteko.ee


