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finish in time

MEDIENA LYGINAMASIS MIŠINYS VINILINĖ DANGA

„Synteko UV-FIT“ lakas parketui,  
lyginamajam mišiniui ir vinilui



Nauja apdailos sistema UV-FIT:  
žymiai greičiau atliekami darbai

Įprastinis lakavimas Lakavimas naudojant UV-FIT produktus

gruntavimas + vienas  
apdailos lako sluoksnis

gruntavimas + vienas apdailos lako sluoksnis +  
UV kietinimas + antras apdailos lako sluoksnis +  
UV kietinimas

du apdailos lako sluoksniai

natūralus grindų kietėjimas

natūralus grindų kietėjimas

natūralus grindų kietėjimas

Privalumai

· Grindis galima pradėti naudoti iškart sukieti-
nus paskutinį apdailos lako sluoksnį. 

· Ilgesnis grindų eksploatavimo laikas, nes 
paviršius tampa tvirtesnis ir atsparesnis.

· Tausojanti aplinką lyginamuoju mišiniu 
padengtų grindų apsauga.

· Apsaugomos grindų siūlės.
· Ilgesnis vinilinių grindų tarnavimo laikas, nes 

apsaugomas jautrus viršutinis sluoksnis ir 
siūlės.

· Gruntavimui galima naudoti  
„Synteko SEALMASTER“.

· Grindis galima valyti „Synteko“ priežiūros 
priemonėmis.

Skaičiavimai atlikti remiantis apie  
100 m² dydžio medinių grindų plotu.

Laiko niekada nebūna per daug. Mes visada siekiame kuo greičiau užbaigti projektą. Terminas labai dažnai turi lemiamą 
reikšmę, nes kiekviena diena, kai įmonė neveikia, mažina jos pajamas ir kelia riziką prarasti klientus. Be medinių grindų, ap-
sauga reikalinga ir kitiems paviršiams. Pirmą kartą naujajame „Synteko“ asortimente pristatome laką cementiniams ir gipsi-
niams lyginamiesiems mišiniams bei vinilinėms dangoms, kuris padidina grindų atsparumą ir pailgina jų tarnavimo laiką. Be to, 
šis lakas labiau tausoja aplinką ir yra pigesnis.
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Paskirtis:

Parketas Lyginamasis mišinys Vinilinė dangat

VANDENINIS GRINDŲ LAKAS
„Synteko“ vandeninis UV-FIT grindų lakas skirtas medinėms grindims ir parketui, taip pat  
gipsiniams ir cementiniams lyginamiesiems mišiniams bei prabangioms vinilinėms dangoms.  
Jį galima naudoti neapdorotiems ir anksčiau apdorotiems paviršiams. 
„Synteko“ vandeninis UV-FIT grindų lakas:
· negelsta,
· silpno kvapo,
· paruoštas naudoti,
· be N-metilpirolidono (NMP).
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„Synteko“ universalus vienkomponentis  
gruntavimo lakas SEALMASTER

... WOOD UV-FIT parketui

Apdailos darbus pagreitina...

WOOD

- tinka parketui ir lyginamajam mišiniui gruntuoti 
prieš lakuojant UV-FIT laku

- dengiamas aplikatoriumi arba voleliu
- sumažina spalvos pasikeitimo ir persidengiančių 

sluoksnių žymių pavojų 
- lengvai šlifuojamas
- dengiamumas: 10–20 m²/l
- džiūvimo laikas: 60–90 min. vienas sluoksnis 
- rekomenduojama padengti 1 sluoksniu prieš 

lakuojant UV-FIT laku

- matinis (20), pusiau blizgus (45), 

 blizgus (90)

- dengiamumas: 8–15 m²/l

- džiūvimo laikas: 2–4 val. vienas sluoksnis 

- dengiamas aplikatoriumi arba voleliu

- rekomenduojama dengti 2 sluoksnius

- gruntuoti rekomenduojame  

 „Synteko SEALMASTER“



„Synteko“ universalūs priežiūros produktai  
tinka ir UV-FIT laku apdorotoms grindims.

... COMBI UV-FIT lyginamajam  
mišiniui ir vinilui

COMBI

SUPER CLEAN – valymo ir priežiūros priemonė be 
vaško, skirta reguliariai lakuotų grindų priežiūrai. Pui-
kiai valo ir puoselėja grindis.
NEWSHINE – vandeninė beveik bekvapė priežiūros 
priemonė, skirta periodinei lakuotų grindų priežiūrai. 
Galima naudoti ir nedideliems įbrėžimams užtaisyti.

- pusiau blizgus (45)

- dengiamumas 6–10 m²/l 

- džiūvimo laikas: 2–4 val. vienas sluoksnis 

- dengiamas aplikatoriumi arba voleliu

- rekomenduojama dengti 2 sluoksnius

- gruntuoti rekomenduojame   

 „Synteko SEALMASTER“

- vinilo gruntuoti nereikia

REMOVER – valymo priemonė, gerai šalinanti nuo 
paviršiaus nešvarumus, guminių padų žymes, batų te-
palo, lūpų dažų, rašalo, purvo ir kt. dėmes. Naudojama 
prieš šlifavimą ir paviršiaus dengimą „Synteko“ grindų 
laku arba alyva, arba prieš apdorojimą nauju „Synteko 
NEWSHINE“ sluoksniu.



6

Darbą galima  
atlikti ir greitai, ir lengvai

Parketas

1  sluoksnis: „Synteko SEALMASTER“ + džiūvimas 
1,5 val. + tarpinis šlifavimas

2 sluoksnis: „Synteko WOOD UV-FIT“ + džiūvimas 
2 val. + UV kietinimas + tarpinis šlifavimas

3 sluoksnis: „Synteko WOOD UV-FIT“ + džiūvimas 
2 val. + UV kietinimas

Lyginamuoju mišiniu padengtos grindys

1 sluoksnis: „Synteko SEALMASTER“ + džiūvimas 
1,5 val.

2 sluoksnis: „Synteko COMBI UV-FIT“ + džiūvimas 
3 val. + UV kietinimas

3 sluoksnis: „Synteko COMBI UV-FIT“ + džiūvimas 
3 val. + UV kietinimas

Vinilinė danga

1 sluoksnis: „Synteko COMBI UV-FIT“ + džiūvimas 
2 val. + UV kietinimas

2 sluoksnis: „Synteko COMBI UV-FIT“ + džiūvimas 
2 val. + UV kietinimas



UV įrenginiai
„Floormate“ + „Handmate“

- Kompaktiška konstrukcija

- Geras manevringumas (apsukamas vietoje)

- Greitai pradeda veikti visu galingumu

- Vienos fazės maitinimas (nereikalingas trijų 

fazių maitinimas)

- Reguliuojamas lempos aukštis

- Negeneruoja ozono

- Nuolydžio jutiklis – kai tik nuolydžio 

kampas viršija 25˚, UV spinduliavimas 

išjungiamas automatiškai

- UV lempa automatiškai persijungia į 

budėjimo režimą

- Panaudotos visos moderniausios UV tech-

nologijos

Saugumas
Laikantis saugos reikalavimų, su UV spinduliais dirbti saugu. 
Visais atvejais venkite tiesioginių UV spindulių ir / arba jų 
atspindžio. Visada naudokite asmenines apsaugos priemo-
nes (drabužius, pirštines ir veido kaukę).



·  Grindis galima pradėti naudoti iškart po paskutinio lako 
sluoksnio sukietinimo.

·  Ilgesnis grindų eksploatavimo laikas, nes UV spinduliais 
apdorotas paviršius tampa tvirtesnis ir atsparesnis.

·  Tausojanti aplinką lyginamuoju mišiniu padengtų grindų 
apsauga.

·  Apsaugomos grindų siūlės.

·  Ilgesnis vinilinių grindų tarnavimo laikas, nes apsaugo-
mas jautrus viršutinis sluoksnis ir siūlės.

Greitesnis darbas  
su UV-FIT sistema

www.synteko.lt


