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finish in time

KOKSNE IZLĪDZINĀŠANAS MAISĪJUMI VINILS

«Synteko» produkcija UV-FIT parketa, 
izlīdzināšanas maisījumu un vinila apdarei 



Jaunā apdares sistēma UV-FIT: ātrāka 
uzklāšana un nodošana ekspluatācijā

Tradicionālā lakošana
Lakošana, izmantojot  
sistēmu UV-FIT:

gruntēšana + viena pārklājuma kārta + UV sacietē-
šana + otrā pārklājuma kārta + UV sacietēšana

divas beigu kārtas

grīdas dabiska sacietēšana

grīdas dabiska sacietēšana

grīdas dabiska sacietēšana

    Priekšrocības

· Grīdu var sākt ekspluatēt uzreiz pēc pēdējās 
apdares kārtas.

· Grīdas kalpošanas laiks ir ilgāks, jo virsma ir 
stiprāka un izturīgāka.

· Ar izlīdzināšanas maisījumiem izlīdzinātas 
grīdas ekoloģiska aizsardzība.

· Grīdas šuvju aizsardzība.
· Vinila grīdas kalpošanas laika pagarināšana, 

aizsargājot jutīgo apdares kārtu un šuves.
· Gruntēšanai var izmantot produktu «Synteko 

SEALMASTER».
· Grīdas tīrīšanai var lietot «Synteko» grīdas 

kopšanas produktus.

Aprēķina pamatā ir koka grīda, kuras platība ir apmēram 100 m².

Nekad nav pietiekami daudz laika. Mēs vienmēr esam ieinteresēti ātrāk pabeigt projektu. Bieži vien termiņam ir izšķiroša 
nozīme, jo katra uzņēmuma dīkstāves diena samazina tā peļņu, kā arī var tikt zaudēti klienti. Līdztekus koka grīdai arī citiem 
materiāliem ir nepieciešama aizsardzība. Pirmo reizi jaunās «Synteko» produkcijas sortimentā ir iekļauti arī cementa vai ģipša 
izlīdzināšanas maisījumu, kā arī vinila apdares līdzekļi, kas palielina grīdas nodilumizturību un pagarina to kalpošanas laiku, 
turklāt tie ir videi draudzīgāki un tiek piedāvāti par pieņemamāku cenu.
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2. DIENA:

3. DIENA:

4. DIENA:

5. DIENA:

1. DIENA:

gruntēšana + viena pārklājuma kārta



Pielietojums:

Parkets Izlīdzināšanas maisījumi Vinils

GRĪDAS LAKAS UZ ŪDENS BĀZES
«Synteko» grīdas lakas uz ūdens bāzes UV-FIT ir paredzētas koka un parketa grīdai,  
lietošanai uz ģipša un cementa izlīdzināšanas maisījumiem, kā arī uz vinila plātnēm.  
Tās var izmantot uz neapstrādātas vai iepriekš apstrādātas virsmas. 
«Synteko» grīdas lakas uz ūdens bāzes UV-FIT:
· nedzeltē
· piemīt vāja smarža
· gatavas lietošanai
· nesatur N-metilpirolidonu
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Universāla vienkomponenta gruntslaka «Synteko SEALMASTER»

... parketa grīdai  
paredzētā laka WOOD UV-FIT

Apstrādes ātrumu palielina ...

WOOD

-  Piemērota parketa un izlīdzināšanas maisījumu 
gruntēšanai pirms lakas UV-FIT uzklāšanas

-  Uzklāšanai ar aplikatoru vai veltnīti
-  Samazina krāsas izmaiņu un pārklājuma pēdu 

veidošanās risku
-  Viegli slīpēt
-  Patēriņš 10-20 m²/l
-  Žūšanas laiks 60-90 min/kārta
- Ieteicams uzklāt vienu kārtu pirms laku UV-FIT 

izmantošanas

- matēta 20, pusspīdīga 45, spīdīga 90

- patēriņš 8-15 m²/l

- žūšanas laiks 2-4 st/kārta

- uzklāšanai ar aplikatoru vai veltnīti

- ieteicams uzklāt divas kārtas

- gruntēšanai lietojams produkts 

 «Synteko SEALMASTER»



«Synteko» universālie kopšanas produkti ir piemēroti arī grīdai, 
kas ir apstrādāta ar laku UV-FIT.

...  izlīdzināšanas maisījumiem un 
vinilam paredzētā laka COMBI UV-FIT

COMBI

SUPER CLEAN. Vasku nesaturošs līdzeklis lakotas 
grīdas regulārai tīrīšanai un kopšanai. Piemīt laba 
tīrīšanas un kopšanas iedarbība.
NEWSHINE. Ūdenī šķīstošs līdzeklis lakotas grīdas pe-
riodiskai kopšanai, piemīt viegla smarža. Var izmantot 
arī nelielu skrāpējumu likvidēšanai.

- pusspīdīga 45

- patēriņš 6-10 m²/l

- žūšanas laiks 2-4 st/kārta

- uzklāšanai ar aplikatoru vai veltnīti

- Ieteicams uzklāt divas kārtas

- izlīdzināšanas maisījumu gruntēšanai var 

 izmantot produktu «Synteko SEALMASTER».

- vinila plātnes nav jāgruntē

REMOVER. Mazgāšanas līdzeklis, kas labi noņem 
no virsmas netīrumus, gumijas zoļu, apavu krēma, 
lūpu krāsas, tintes, zemes u.c. pēdas. Lietojams pirms 
virsmas slīpēšanas un «Synteko» grīdas lakas vai eļļas 
uzklāšanas, kā arī jaunas apstrādes ar līdzekli «Synteko 
NEWSHINE».



6

Ātri – tas ir vienkārši

Parkets

1.  kārta: «Synteko SEALMASTER» + žūšana 1,5 st. 
+ starpstadijas slīpēšana

2.  kārta: «Synteko WOOD UV-FIT» + žūšana 2 st. + 
UV sacietēšana + starpstadijas slīpēšana

3.  kārta: «Synteko WOOD UV-FIT» + žūšana 2 st. + 
UV sacietēšana

Izlīdzināta grīda

1.  kārta: «Synteko SEALMASTER» + žūšana 1,5 st.

2.  kārta: «Synteko COMBI UV-FIT» + žūšana 3 st. + 
UV sacietēšana 

3.  kārta: «Synteko COMBI UV-FIT» + žūšana 3 st. + 
UV sacietēšana

Vinils

1.  kārta: «Synteko COMBI UV-FIT» + žūšana 2 st. + 
UV sacietēšana 

2.  kārta: «Synteko COMBI UV-FIT» + žūšana 2 st. + 
UV sacietēšana



UV aprīkojums
«Floormate» + «Handmate»

•	 Kompakta	konstrukcija

•	 Laba	manevrējamība	(apgriešanās	 
rādiuss 0°)

•	 Ātri	sasniedz	pilnu	jaudu

•	 Var	izmantot	ar	vienfāzes	energoapgādi	
(nav	nepieciešama	trīsfāžu	energoapgāde)

•	 Lampa	ar	regulējamu	augstumu

•	 Nerada	ozonu

•	 Slīpuma	leņķa	detektors	–	UV	starojums	
automātiski	izslēdzas,	ja	leņķis	ir	lielāks	 
par 25°

•	 UV	lampas	automātiska	pārslēgšana	uz	
aptumšojuma režīmu

•	 Izmantota	vismodernākā	UV	tehnoloģija

Drošība
Darbs ar UV starojumu ir drošs, ievērojot drošības 
norādījumus. Jācenšas maksimāli izvairīties no tiešas UV 
starojuma iedarbības un/vai tā atstarošanas. Vienmēr jālieto 
individuālie aizsardzības līdzekļi (apģērbs, cimdi un sejas 
aizsargs)



•	 Grīdu	var	sākt	ekspluatēt	uzreiz	pēc	pēdējās	lakas 
kārtas sacietēšanas.

•	 Grīdas	kalpošanas	laiks	ir	ilgāks,	jo	virsma	ir	stiprāka 
un izturīgāka.

•	 Ar	izlīdzināšanas	maisījumiem	izlīdzinātas	grīdas 
ekoloģiska aizsardzība.

•	 Grīdas	šuvju	aizsardzība.

•	 Pagarina	vinila	grīdas	kalpošanas	laiku,	aizsargājot 
jutīgo apdares kārtu un šuves.

Nobeiguma paātrinājums, 
ko nodrošina grīdas lakas 
UV-FIT

www.synteko.lv


