
SYNTEKO GRINDŲ APDAILA

PASIRINKITE TINKAmą PRODuKTą:

Reguliariam valymui  > Super Clean

Periodiniai priežiūrai  > Newshine

Specialiam valymui > Remover

Padengimas priklauso nuo naudojamų įrankių, 
medienos rūšies, drėgmės, šlifavimo ir tt . Džiūvimo 
laikas, apskaičiuotas esant temperatūrai +18 ... 20 ° C ir 
RH 50-60%.

BASIC 
Geros kokybės vienkomponentis grindų lakas, labai atsparus 
riebalams, vandeniui, alkoholiui ir buitiniams chemikalams.

Naudojimo sritis:  vidutiniškai intensyviai naudojamoms 
gyvenamosioms patalpoms

Blizgumas:  matinis 20, pusiau blizgus 45
Dengiamumas:  8-15 m²/ l
Džiūvimo laikas:  4–6 valandos/ sluoksniui 
Įrankiai:  –  Apie 300 mm pločio volelis su 6–8 mm ilgio 

plaukeliais
 –  Apie 300–500 mm pločio moherinis 

aplikatorius su apie 6 mm ilgio plaukeliais

PRO 
Patvarus vienkomponentis grindų lakas, labai atsparus riebalams, 
vandeniui, alkoholiui ir buitiniams chemikalams.

Naudojimo sritis:   vidutiniškai ir intensyviai naudojamoms 
gyvenamosioms patalpoms, pvz., 
gyvenamiesiems kambariams, virtuvėms, 
koridoriams ir pan.

Blizgumas:  matinis 20, pusiau blizgus 45, blizgus 90
Dengiamumas:  8-15 m²/ l
Džiūvimo laikas:  4–6 valandos/ sluoksniui 
Įrankiai:  –  Apie 300 mm pločio volelis su 6–8 mm ilgio 

plaukeliais
 –  Apie 300–500 mm pločio moherinis 

aplikatorius su apie 6 mm ilgio plaukeliais

TOP 
Stiprus ir patvarus vienkomponentis grindų lakas – labai atsparus 
dėvėjimui, riebalams, vandeniui, alkoholiui ir buitiniams 
chemikalams.

Naudojimo sritis:   intensyviai naudojamoms 
gyvenamosiosioms patalpoms ir biurams

Blizgumas:  ypač matinis 5, matinis 20, pusiau blizgus 
45, blizgus 90

Dengiamumas:  8-15 m²/ l
Džiūvimo laikas:  4–6 valandos/ sluoksniui 
Įrankiai:  –  Apie 300 mm pločio volelis su 6–8 mm ilgio 

plaukeliais
 –   Apie 300–500 mm pločio moherinis 

aplikatorius su apie 6 mm ilgio plaukeliais

NOvABEST    
Dvikomponentis grindų lakas patalpoms, kuriose reikalingas 
didelis atsparumas dėvėjimui. Nulakuotas paviršius yra visiškai 
neslidus, atsparus chemikalams ir braižymui. Esant sudėtingoms 
sąlygoms, laku galima lakuoti ilgesnį laiką.

Naudojimo sritis:  intensyviai naudojamoms patalpoms 
– laukiamiesiems, viešoms erdvėms, 
parduotuvėms ir pan.

Blizgumas:  matinis 20, pusiau blizgus 45, blizgus 90
Dengiamumas:  8-15 m²/ l
Džiūvimo laikas:  4–6 valandos/ sluoksniui 
Įrankiai:  –  Apie 300 mm pločio volelis su 6–8 mm ilgio 

plaukeliais
 –  Apie 300–500 mm pločio moherinis 

aplikatorius su apie 6 mm ilgio plaukeliais

STAR 
Dvikomponentis grindų lakas, itin atsparus dėvėjimui, braižymui, 
trynimui, pažeidimams ir chemikalams.

Naudojimo sritis:  Intensyviai naudojamoms vietoms, pvz., 
biurams, viešoms erdvėms, parduotuvėms, 
laukimo salėms, klientų aptarnavimo 
vietoms ir t.t.

Blizgumas:  matinis 20, pusiau blizgus 45, blizgus 90
Dengiamumas:  8-15 m²/ l
Džiūvimo laikas:  4–6 valandos/ sluoksniui 
Įrankiai:  –  Apie 300 mm pločio volelis su 6–8 mm 

ilgio plaukeliais
 –  Apie 300–500 mm pločio moherinis 

aplikatorius su apie 6 mm ilgio plaukeliais

GALUTINĖ DANGA GALUTINĖ DANGA GRUNTAI GLAISTAI / pRIežIūRA

SEALmASTER
Vienkomponentis greitai džiūstantis gruntas, tepamas aplikatoriumi 
arba voleliu, mažina spalvos pasikeitimo pavojų ir padeda išvengti 
sandūrų žymių, lengvai šlifuojamas švitriniu popieriumi, suformuoja 
mažo paviršiaus grūdėtumo sluoksnį.

Sluoksnių skaičius:  1–2, reikalingas tarpinis šlifavimas
Dengiamumas:  10-20 m²/ l
Džiūvimo laikas:  60–90 minučių/ sluoksniui
Įrankiai:  –  Moherinis aplikatorius,  plaukelių ilgis – apie 

5 mm.
 –  300–500 mm pločio volelis su 3–5 mm ilgio 

plaukeliais

SEALER 
Vienkomponentis greitai džiūstantis gruntas, tepamas 
nerūdijančiojo plieno mentele; padengia medieną labai mažo 
paviršiaus grūdėtumo sluoksniu, mažina spalvos pasikeitimo 
pavojų ir padeda išvengti sandūrų žymių.

Sluoksnių skaičius:  3, tarpinio šlifavimo nereikia
Dengiamumas:  20-30 m²/ l
Džiūvimo laikas:  15-20 minučių/ sluoksniui
Įrankiai:  lanksti nerūdijančiojo plieno 250–300 mm 

pločio mentelė

mIXIT
Glaistymo mišinys paruošiamas sumaišant vienkomponentį rišiklį 
su šlifavimo dulkėmis.  MIXIT gerai užpildo, minimaliai traukiasi ir 
skilinėja, greitai išdžiūsta, lengvai šlifuojamas.

Naudojimo sritis:  skirtas užpildyti iki 3 mm pločio plyšius, 
įtrūkius ir siūles prieš dengiant paviršių 
„Synteko“ laku arba alyva.

Dengiamumas:  8-12 m²/ l
Džiūvimo laikas:  60 minučių 
Įrankiai: lanksti nerūdijančiojo plieno 250–300 mm 

pločio mentelė

WOOD FILLER 
Vienkomponentis paruoštas naudoti medienos glaistas, 
pasižymintis puikiomis sukibimo savybėmis; lengvaI šlifuojamas, 
džiūsta kaip kietmedis ir jį galima pjauti pjūklu, šlifuoti švitriniu 
popieriumi, gręžti, tamsinti, dažyti, lakuoti ir dengti šelaku.

Naudojimo sritis:  užpildyti iki 1,5 mm pločio siūlėms prieš 
dengiant grindis „Synteko“ laku arba alyva.

Spalvos:  egzotiška, šviesi, baltojo ąžuolo
Dengiamumas:  8 m²/ l
Džiūvimo laikas:  20-30 minučių 
Įrankiai:  lanksti nerūdijančiojo plieno 250–300 mm 

pločio mentelė

RIEŽIŪRA IR vALYmAS
Medinių grindų priežiūra yra investicija į jas. Reguliari priežiūra naudojant tinkamus 
produktus užtikrina grindų ilgaamžiškumą. „Synteko“ siūlo didelį asortimentą grindų 
priežiūros priemonių lakuotoms ir alyvuotoms grindims. Lengva palaikyti „Synteko“ 
produktais apdorotų paviršių švarą:

•  Baldus galima statyti po paros.
•  Prieš tiesdami kilimus palaukite savaitę, kol drėgmė išgaruos.
• Pirmą mėnesį po padengimo neplaukite grindų vandeniu ar plovikliais.
•  Prie kėdžių ir stalų kojų pritaisykite veltinius diskelius, kad apdaila nesusibraižytų.išsami informacija ir instrukcijos pateiktos produkto 

informaciniame lape ir MSDL (Medžiagos saugos 
duomenų lape). Šiame dokumente pateikiama tik 
svarbiausia informacija.

DĖMESIO! PASTABA: 



TECHNINIAI KLAuSImAI /  
Pirmasis sluok snis

DUK Priežastys Korekciniai veiksmai

Matomi aplikatorių ruožai, 
netolygi spalva po aplika-
torių panaudojimo.

Netolygi aplikatorių apdaila, apdai-
la nespėjo išdžiūti tarp pirmojo ir 
antrojo sluoksnio

Nušlifuokite iki medžio pa-
viršiaus. Tepkite du pirmus 
sluoksnius šlapią ant šlapio, 
tepdami pradinį sluoksnį ne-
tepkite iki pat sienos.

Apvalios, tamsios, išbluku-
sios maždaug 20–40 cm 
skersmens dėmės.

Užpilta ant grindų apdaila ten buvo 
per ilgai. Mediena sugeria per daug 
drėgmės ir apdaila ant šių paviršių 
džiūsta lėčiau.

Nušlifuokite iki medžio pavir-
šiaus ir vėl užtepkite apdailą.

Tamsūs, siauri įbrėžimai ir 
linijos

Nušlifuokite įbrėžimus šiurkščiu 
švitriniu popieriumi; jie sugeria 
daugiau apdailos ir spalva tamsėja.

Nušlifuokite iki medžio pavir-
šiaus ir vėl užtepkite apdailą.

Balkšvi sujungimai tarp 
medienos plokščių arba 
lentų.

Užpildymui buvo naudojama celiu-
liozės apdaila, sumaišyta su šlifavi-
mo dulkėmis. Apdaila užtepta prieš 
jai išdžiūstant. 

Nušlifuokite iki medžio pavir-
šiaus ir pašalinkite balkšvas 
apnašas nuo sujungimų.

Kraštų prilipimas. Grindys 
yra be sandūrų tarp plokš-
čių, išskyrus kai kurias 
vietas, kur sujungimai yra 
labia platūs.

Pirmam sluoksniui buvo naudoja-
ma netinkamos rūšies apdaila (klijų 
savybės yra per daug geros) ir me-
diena susitraukė. 

Išimkite grindis ir sudėkite iš 
naujo. Naudokite tinkamą pir-
mą sluoksnį grunto

Šviesos zonos po darbo su 
voleliu.

Į laką pateko per daug oro ir lakas 
persidengė per vėlai.

Nušlifuokite iki medžio pavir-
šiaus ir vėl užtepkite apdailą.

Šiurkšti išvaizda, pernelyg 
daug iškilusių grūdelių, 
volelio pėdsakai.

Pernelyg storas pradinis grunto 
sluoksnis.

Kruopščiai nušlifuokite pirmą 
sluoksnį, naudokite 120 klasės 
švitrinį popierių arba šveitiklį. 
Taip pat sumažinkite paviršiaus 
blizgesį su šlifavimo kempi-
nėje.

Tamsesnė mediena palei 
sienas.

Pernelyg storas šepečiu tepamas 
sluoksnis išilgai sienų ir / arba te-
pimas teptuku pradėjo džiūti prieš 
užtepant su voleliu.

Nušlifuokite iki medžio pavir-
šiaus ir vėl užtepkite apdailą.

TECHNINIAI KLAuSImAI /  
Antras arba paskutinis sluoksnis

DUK Priežastys Korekciniai veiksmai

Burbuliukai / pūslelės 
ant paviršiaus.

Skersvėjis užtepus galutinį 
sluoksnį. Per greitas tepimas 
voleliu. Greitas džiūvimas. Ma-
žas santykinis drėgnis. Sušalusi 
apdaila arba laikyta ilgesnį lai-
kotarpį žemoje temperatūroje.

Nušveiskite burbuliukus, naudodami 
120 arba 150 klasės švitrinį popierių ir 
vėl užtepkite apdailą. Jei burbuliukai di-
deli, nušlifuokite iki medžio paviršiaus.

Priemaišos ant pavir-
šiaus

Dulkių dalelės, dulkės darbo 
vietoje, prastas nusiurbimas. 
Nešvarus įrankiai, blogas kieti-
klio maišymas.

Nušlifuokite iki medžio paviršiaus, nau-
dodami 150 klasės švitrinį popierių, ir 
vėl užtepkite apdailą.

Susitraukimas/ išsi-
pūtimas / susiraity-
mas

Silikono problema. Silikono 
užteršimas. Įrankių ir paviršių 
užteršimas.

Nušlifuokite iki medžio paviršiaus. Sten-
kitės neužteršti gretimų paviršių. Vėl už-
tepkite apdailą.

Netolygus blizgesys. Indas nesumaišytas. Nevieno-
das užtepimas. Nevienodas 
džiovinimas.

Nušlifuokite paviršių, kol ims tolygiai 
blizgėti, medžio paviršiaus, naudodami 
150 klasės švitrinį popierių arba šveiti-
klį. Taip pat sumažinkite paviršiaus bliz-
gesį su šlifavimo kempinėje.

Lupimasis / blogas 
sukibimas.

Užterštas paviršius, siliko nas ant 
paviršiaus, riebalai ant Pavir-
šiaus.  

Nušlifuokite iki medžio paviršiaus. Blo-
gas išlyginimas, teptuko žymės arba 
volelio paviršiaus struktūra.

Blogas išlyginimas, 
teptuko žymės arba 
volelio paviršiaus 
struktūra.

Šaltas apdaila, saltos grindys. 
Dviejų skirtingų markių Sumai-
šymas.

Jei žymės ryškios, nušlifuokite iki me-
džio paviršiaus. Nei žymės nedidelės, 
nušlifuokite naudodami 150 klasės 
švitrinį popierių arba šveitiklį. Taip pat 
sumažinkite paviršiaus blizgesį su šlifa-
vimo kempinėje.

Zigzagai, paviršius 
atrodo kaip aligato-
riaus oda.

Per ilgas džiūvimo laikas, per 
didelė drėgmė, pernelyg šaltos 
grindys arba vanduo sunkiasi iš 
volelio.

Nušlifuokite iki medžio paviršiaus.

Blogas džiūvimas Didelė drėgmė, žema 
temperatūra, pernelyg sunkus 
(storas) sluoksnis ar nėra oro 
judėjimo.

Kambario temperatūra turi būti 
mažiausiai +13 °C, santykinė oro 
drėgmė ne daugiau kaip 80%. Gera 
ventiliacija (be skersvėjų).

NAuJŲ GRINDŲ ARBA GRINDŲ, 
NuO KuRIŲ REIKIA PAŠALINTI SENą 
APDAILOS LAKą , PARuOŠImAS

PARuOŠKITE JŪSŲ GRINDIS
Patikrinkite ar nėra klijų likučių ant naujai sumontuotų grindų paviršiaus. Dėl to gali at-
sirasti spalvos pokyčių. Įsitikinkite, kad paviršius neriebaluotas, nėra vaško, silikono ir kito 
užterštumo, tai gali lemti nepakankamą lako sukibimą.

ŠLIFAvImAS
Nušlifuokite paviršių šlifavimo mašina, pašalindami senus lako sluoksnius ir nešvarumus 
ant medienos. Pirmą kartą šlifuokite rupiu šlifavimo popieriumi stipriai spausdami. Kaip 
įmanoma daugiau išlyginkite grindų paviršių. Jei ant grindų yra nelygumų, juos reikia 
nušlifuoti atskirai.

Paskutinį kartą šlifuokite 120–150 numerio šlifavimo popieriumi arba tinkleliu ir kuo 
mažiau spausdami. Jei šlifuojant velenas spaudžiamas per stipriai, minkšta pavasarinė 
mediena gali būti suspausta. Ant suspaustos spygliuočių medienos užtepus apdailos lako 
mediena nuo drėgmės išbrinks iki ankstesnės apimties.

Prieš gruntavimą grindis nusiurbkite ir nuplaukite. Nepamirškite nuvalyti dulkių nuo 
grindjuosčių, palangių, radiatorių ir t. t. 

NAuDOJImO mETu
• Apdailos lakas turi būti kambario temperatūros – apie 23 °C.

• Grindų temperatūra turi būti 15–25 °C.

• Grindų drėgmė turi būti 5–15 %.

• Santykinė drėgmė turi būti 50–60 %.

• Jei įmanoma, apsaugoti nuo saulės šviesos ir vengti per aukštos ar per žemos 
temperatūros ir drėgmės. 

GRuNTAvImAS
Pirmu sluoksniu mediena grunuojama. Nedenkite storo sluoksnio ant mažiau drėgmės 
sugeriančios medienos. Susikaupusias priemonės balutes iššluostykite. Tiesiai ant grindų 
pilamą gruntą reikia greitai paskirstyti, kad į medieną neįsigertų per daug produkto.

Gruntuojant rekomenduojama užtikrinti gerą ventiliaciją. Taip grunto sluoksnis greičiau 
išdžius ir mediena mažiau išbrinks. Karštame ir sausame klimate ventiliacija turi būti 
mažesnė, kad produktas neišdžiūtų per greitai ir nesimatytų sluoksnio persidengimo 
žymių.

Prieš šlifuodami tarp sluoksnių dengimo palaukite, kol medienos spalva taps vienoda. 
Šlifuodami tarp sluoksnių dengimo naudokite 120 numerio arba naujo 150 numerio 
šlifavimo popierių arba tinklelį. Prieš tepdami „Synteko“ viršutinio sluoksnio apdailos 
lakus, grindis nusiurbkite ir nuplaukite. Nepamirškite nuvalyti dulkių nuo grindjuosčių, 
palangių, radiatorių ir t. t. 

LAKAvImAS
Atsargiai tepkite aplikatoriumi arba voleliu, kad į apdailą patektų kuo mažiau oro. Ypač 

kruopščiai denkite kampuose ir panašiose vietose, kur galimas apdailos lako perteklius. Toki-
ose vietose naudokite mažą teptuką.

Jei santykinė oro drėgmė yra didelė, o (arba) kambario temperatura žema, naudokite mažiau 
lako. Jei santykinė oro drėgmė yra maža, o (arba) kambario temperatūra aukšta, naudokite 
daugiau lako. Visada venkite tiesioginių saulės spindulių ant grindų, kad lapuočių mediena 
neįkaistų ir neišdžiūtų per greitai.

Jei naudojate aplikatorių, priemonę tepkite švelniais nepertraukiamais judesiais. Padengę visą 
grindų paviršių duris palikite atdaras. Saugokite paviršių nuo skersvėjų. Apdailos lakui džiūti 
pakanka įprasto oro srauto.

Jei norite tepti kitus sluoksnius, palaukite 4–6 val., kol lako sluoksnis išdžius, nušlifuokite 
paviršių 120 numerio arba naujo 150 numerio tinkleliu arba šlifavimo popieriumi, nusiurbkite 
ir užtepkite sluoksnį, kaip aprašyta anksčiau. Tačiau nedenkite daugiau nei dviejų sluoksnių tą 
pačią dieną (impregnanto ir (arba) apdailos lako), kad lakas visiškai išdžiūtų ir sukietėtų.

DĖmESIO!
• Vandeninių apdailos lakų negalima dengti tirpikliniais apdailos lakais.

• Aliejingas sakingas medienos rūšis, pavyzdžiui, tikmedį, reikia dengti iš karto apdorojus 
šlifuokliu.

• Cheminėmis priemonėmis apdorotos ar mechaniškai presuotos medienos negalima dengti 
vandeniniais apdailos lakais.

• Ant vandeninių apdailos lakų negalima klijuoti juostelės.

PAKARTOTINIS ANKSČIAu 
APDOROTŲ GRINDŲ PADENGImAS
Pakartotinai apdorojant grindis arba taisant esamą paviršiaus apdailą svarbiausia, kad ant 
paviršiaus nebūtų riebalų, vaško ar panašių medžiagų. Jei grindys buvo vaškuotos, prieš ap-
dorojant jas reikia nušlifuoti iki grynos medienos. Jei grindys buvo dengtos vašku, reikia atlikti 
sukibimo bandymą. Pirmiausia nedidelis plotas padengiamas apdailos laku. Jam išdžiūvus plo-
tas pakrapštomas monetos kraštu. Jei apdailos sluoksnis atkimba, jis tinkamai neprilipo prie 
paviršiaus, todėl būtina nušlifuoti iki grynos medienos.

Prieš pakartotinai dengdami grindis apdailos laku, nuvalykite jas „Synteko REMOVER“, tada nu-
valykite 10 % acto ir 90 % vandens skiediniu, kad pašalintumėte riebalų, vaško ir kitų medžiagų 
likučius, galiausiai nuplaukite grindis grynu vandeniu. Nušlifuokite 120–150 numerio šlifavimo 
popieriumi arba tinkleliu, kad paviršius taptų matinis, ir kruopščiai nusiurbkite. Užtepkite vieną 
arba du sluoksnius „Synteko“ apdailos lako. Netepkite daugiau nei vieno sluoksnio tą pačią 
dieną.

uv GRINDŲ LAKAI
Papildomu sluoksniu Synteko grindų laku gali būti degiamos grindys padengtos UV laku. Pirma, 
lengvai šlifuokite grindis labai mažo grūdėtumo šlifavimo popieriumi (180-240 grūdėtumas) 
arba abrazyviniu padu. Šlifuokite paviršių, kol jis taps matinis. Kruopščiai nusiurbkite dulkes ir 
nuvalykite likusiais dulkes drėgnu skudurėliu.

LAKAVIMAS LAKAVIMAS TeCHNINIAI KLAUSIMAI TeCHNINIAI KLAUSIMAI

GRINDŲ LAKAvImAS Su 
SYNTEKO vANDENS  
PAGRINDu PAGAmINTAIS 
LAKAIS

www.synteko.lt


