
SYNTEKO grīdaS laKaS 

ParEIZĀ PrOdUKTa IZVĒlE:

Regulārai tīrīsanai  > Super Clean

Periodiskai apkopei > Newshine

Speciālai tīrīsanai  > Remover

UZMANĪBU!
Patēriņs ir atkarīgs no izmantotiem instrumentiem, 
koka sugas, mitruma, slīpēsanas u.c. Visi žūšanas laiki ir 
noradīti pie temperatūras +18... +20°C un pie mitruma 
50-60%RH.

BaSIC 
Labas kvalitātes vienkomponenta grīdas laka ar ļoti labu izturību 
pret tauku, ūdens, spirta un sadzīves ķīmijas iedarbību. 

Lietojuma joma: normāli lietojamu dzīvojamo telpu grīdas 
apdarei

Spīdums: matēts 20, pusmatēts 45
Patēriņš: 8-15 m²/ L
Žūšanas laiks: 4-6 stundas / katra kārta
Darbarīki: – Apm. 300 mm plats veltnītis ar 6-8 mm 

 garu plūksnojumu
 –  300-500 mm plats aplikators ar mohēras 

filcu, plūksnojuma garums: apm. 6 mm  

PrO 
Stipra vienkomponenta grīdas laka ar ļoti labu izturību pret 
tauku, ūdens, spirta un sadzīves ķīmijas iedarbību. 

Lietojuma joma:  normāli un intensīvi lietojamu dzīvojamo 
telpu grīdas apdarei, piem., dzīvojamās 
istabā, virtuvē, priekšnamā utt.

Spīdums:  matēts 20, pusmatēts 45, spīdīgs 90
Patēriņš:  8-15 m²/ L
Žūšanas laiks:  4-6 stundas / katra kārta
Darbarīki: –  Apm. 300 mm plats veltnītis ar 6-8 mm 

garu plūksnojumu
 –  300-500 mm plats aplikators ar mohēras 

filcu, plūksnojuma garums: apm. 6 mm  

TOP 
Stipra un izturīga vienkomponenta grīdas laka ar lielisku 
nodilumizturību un izturību pret tauku, ūdens, spirta un sadzīves 
ķīmijas iedarbību.

Lietojuma joma:  intensīvi lietojamu dzīvojamo telpu un 
biroju grīdas apdarei

Spīdums:  īpaši matēts 5, matēts 20, pusmatēts 45, 
spīdīgs 90

Patēriņš:  8-15 m²/ L
Žūšanas laiks:  4-6 stundas / katra kārta
Darbarīki: –  Apm. 300 mm plats veltnītis ar 6-8 mm 

garu plūksnojumu
 –  300-500 mm plats aplikators ar mohēras 

filcu, plūksnojuma garums: apm. 6 mm  

NovaBEST    
Divkomponentu grīdas laka lietošanai vietās, kur ir nepieciešama 
augsta izturība, lakotā virsma ir neslīdīga, kā arī izturīga pret 
ķimikāliju iedarbību un skrāpējumiem. Produktam ir garāks 
pārklāšanas laiks, izmantojams sarežģītos darba apstākļos. 

Lietojuma joma: for use on high-traffic areas like waiting 
zones, public spaces and shops. etc..

Spīdums: matēts 20, pusmatēts 45, spīdīgs 90
Patēriņš: 8–15 m²/L
Žūšanas laiks: 4-6 stundas / katra kārta
Darbarīki: –  Apm. 300 mm plats veltnītis ar 6-8 mm 

garu plūksnojumu
 –  300-500 mm plats aplikators ar mohēras 

filcu, plūksnojuma garums: apm. 6 mm

STar 
Divkomponentu grīdas laka ar maksimālu izturību pret nodilumu, 
skrāpējumiem, dilšanu, svītrām un ķīmisko vielu iedarbību. 

Lietojuma joma: lietošanai tādās stipri ekspluatējamās 
vietās kā, piem., biroji, sabiedriskās 
vietas, veikali, uzgaidāmās zāles, klientu 
apkalpošanas zonas utt.

Spīdums: matēts 20, pusmatēts 45, spīdīgs 90
Patēriņš:  8-15 m²/ L
Žūšanas laiks:  4-6 stundas / katra kārta
Darbarīki: –  Apm. 300 mm plats veltnītis ar 6-8 mm 

garu plūksnojumu
 –  300-500 mm plats aplikators ar mohēras 

filcu, plūksnojuma garums: apm. 6 mm  

VIRSĒJIE PĀRKLĀJUMI VIRSĒJIE PĀRKLĀJUMI GRUNTĒJUMI ŠPAKTELĒŠANAS TEPES / KOPŠANAS LĪDZEKĻI

SEalMaSTEr
Vienkomponenta ātri žūstoša gruntslaka uzklāšanai ar aplikatoru 
vai veltnīti, samazina krāsas izmaiņu un sānu salīmēšanās risku, 
viegli slīpēt, neliela šķiedru pacelšanās. 

Kārtu skaits: 1-2 kārtas, starp kārtu uzklāšanai 
nepieciešama apstrāde ar smilšpapīru

Patēriņš: 10-20 m²/L , depending on tools and wood 
species.

Žūšanas laiks:   60–90 minūtes / katra kārta 
Darbarīki: –  Aplikators ar mohēras filcu. Plūksnojuma 

garums: apm. 5 mm.
 –  300-500 mm plats veltnītis ar apm. 3-5 mm 

garu plūksnojumu 

SEalEr 
Vienkomponenta ātri žūstošs gruntēšanas līdzeklis uzklāšanai ar 
tērauda špakteļlāpstiņu, noblīvē koksni, nodrošinot ļoti zemu 
šķiedru pacelšanos, samazina krāsas izmaiņas un sānu salīmēšanas 
risku

Kārtu skaits: 3 kārtas, starp kārtu uzklāšanu nav 
nepieciešama starpslīpēšana

Patēriņš: 20-30 m²/ L
Žūšanas laiks:  15-20 minūtes / katra kārta 
Darbarīki:  elastīga nerūsošā tērrauda lāpstiņa, kuras 

platums ir 250-300 mm

MIXIT
Vienkomponenta špaktelēšanas tepe jāsajauc ar slīpēšanas 
putekļiem, lai sagatavotu špaktelēšanas maisījumu. MIXIT raksturo 
labas aizpildīšanas īpašības, minimāls rukums un plaisāšana, 
produkts ātri žūst un ir viegli slīpējams.  

Lietojuma joma:  līdz maks. 3 mm platu spraugu, plaisu vai 
šuvju piepildīšanai pirms “Synteko” lakas vai 
eļļas uzklāšanas.

Patēriņš: 8 - 12 m²/L
Žūšanas laiks: 60 minūtes
Darbarīki: elastīga nerūsošā tērrauda lāpstiņa, kuras 

platums ir 250-300 mm

WOOd FIllEr 
Vienkomponenta gatava lietošanai špaktele ar lielisku adhēziju, 
viegli slīpēt, žūst tāpat kā lapkoku koksne, un to var zāģēt, slīpēt, 
urbt, kodināt, krāsot, lakot, pārklāt ar šellaklaku. 

Lietojuma joma:  līdz 1,5 mm platu šuvju piepildīšanai pirms 
“Synteko” lakas vai eļļas uzklāšanas.

Krāsas: eksotiskā, gaiša koksne, balts ozols
Patēriņš: 8 m²/ L
Žūšanas laiks: 20-30 minutes
Darbarīki: elastīga nerūsošā tērrauda lāpstiņa, kuras 

platums ir 250-300 mm

VIrSMaS KOPŠaNa
Koka grīdas kopšana ir ieguldījums. Regulāra kopšana ar piemērotiem produktiem 
nodrošina grīdai ilgu kalpošanas laiku. “Synteko” piedāvā pilnīgu kopšanas produktu 
sortimentu gan lakotai, gan eļļotai grīdai. Ar “Synteko” produktiem apstrādātas virsmas 
viegli uzturēt tīras.

•	 Mēbeles uz grīdas var novietot pēc 24 stundām
•	 Ļaut mitrumam nedēļu iztvaikot un tikai tad ieklāt paklājus.
•	 Pirmā mēneša laikā grīdu netīrīt ar ūdeni vai tīrīšanas līdzekļiem.
•	 Krēslu un galdu kājām pielikt fi lca paliktnīšus, lai novērstu apdares virsmas 

noskrāpēšanos.

NB!
Sīkāka informācija un instrukcijas ir atrodamas 
produkta informācijas lapā un drošības datu 
lapā. Šajā dokumentā izlases veidā ir sniegta tikai 
pamatinformācija.



BIEŽI UZdOTI TEHNISKIE JaUTĀJUMI
pirmā kārta

Bieži uzdoti jautājumi Cēloņi Koriģējošie pasākumi

Redzami aplikatora trie-
pieni, nevienmērīga krāsa 
pēc apdares materiāla uz-
klāšanas ar aplikatoru.

Apdares materiāla nevienmē-
rīga uzklāšana ar aplikatoru; 
apdares materiāls starp pirmo 
un otro uzklāšanas reizi ir pagu 
vis nožūt.

Noslīpēt līdz kailai koks-
nei. Uzklāt pirmās divas 
kārtas vienu uz otras mitrā 
veidā un uzklājot pirmo 
kārtu, raudzīties, lai apda 
res materiāls būtu plūstošs, 
neuzklājot to uzreiz līdz pašai 
sienai.

Apaļi tumšas krāsas apm. 
20-40 cm diametra plan-
kumi.

Uz grīdas pārāk ilgi ir palicis 
uzlietais apdares materiāls. Koks 
uzsūc pārmērīgi lielu mitrumu, 
un apdares materiāls uz šīm 
virsmām žūst lēnāk.

Noslīpēt līdz kailai koksnei 
un atkārtoti uzklāt apdares 
materiālu

Tumšas, šauras līnijas/ 
skrāpējumi.

Nav noslīpēti rupjgraudaina 
smilšpapīra atstātie skrāpējumi; 
šie skrāpējumi uzsūc vairāk ap-
dares materiāla, un tas padara 
krāsu tumšāku.

Noslīpēt līdz kailai koksnei 
un atkārtoti uzklāt apdares 
materiālu.

Baltas šuves starp dēlīšiem 
vai dēļiem/ plāksnēm.

Špaktelēšanai ir izmantots ce-
lulozes apdares materiāla un 
slīpēšanas putekļu maisījums. 
Apdares materiāls ir uzklāts, 
pirms špaktele ir nožuvusi.

Noslīpēt līdz kailai koksnei un 
izņemt no šuves visu balto 
kārtu.

Malu salipšana. Starp grī-
das dēļiem nav redzamas 
šuves, izņemot dažas vie-
tas, kur šuves ir ļoti platas.

Pirmajai kārtai ir izmantots ne-
pareiza veida apdares materiāls 
(ar pārāk labu adhēziju), un koks 
tā rezultātā ir sarāvies. 

Izņemt grīdas segumu um 
no jauna ieklāt to. Pirmajai 
špaktelēšanas kārtai izmantot 
pareizu apdares materiālu.

Gaišas zonas pēc apdares 
materiāla uzklāšanas ar ap-
likatoru.

Lakā ir iestrādāts pārāk daudz 
gaisa, un ir bijusi novēlota pārk 
lāšana.

Noslīpēt līdz kailai koksnei  
un atkārtoti uzklāt apdares 
materiālu.

Rupjš izskats, pārmērīgi 
izvirzīta šķiedra, veltnīša 
pēdas utt.

Ir uzklāts pārāk bieza sākotnējā 
blīvējuma kārta. 

Veikt rūpīgu slīpēšanu ar lieto-
tu 120 pakāpes smilšpapīru vai 
vairogu. Virsmu arī nogludināt 
ar abrazīvu (sarkanbrūno) 
spilventiņu.

Tumšs koks gar sienām. Gar sienām ar otu ir uzklāts 
pārāk biezs apdares materiāla 
slānis, un / vai šī uzklātā kārta 
ir sākusi nožūt pirms tās 
pārklāšanas ar rullīti.

Noslīpēt līdz kailai koksnei 
un atkārtoti uzklāt apdares 
materiālu.

BIEŽI UZdOTI TEHNISKIE JaUTĀJUMI
otrā vai noslēdzošā kārta

Bieži uzdoti jautājumi Cēloņi Koriģējošie pasākumi

Virsmā ir burbulīši / iedo-
bumi. 

Vilkme cauri apdares virs-
mai. Pārāk ātra uzklāšana 
ar rullīti. Zems relatīvais 
mitrums. Sasalis apda res 
materiāls vai ilgāka uzgla-
bāšana zemā temperatūrā.

Burbulīšus / iedobumus pilnībā 
noslīpēt ar lietotu 120. vai 150. 
pakāpes smilšpapīru un atkārtoti 
uzklāt apdares materiālu. Ja ir ļoti 
daudz burbuļu, noslīpēt līdz kailai 
koksnei.

Virsmā ir sīkas svešķerme-
ņu daļiņas.

Putekļu daļiņas, putekļaina 
darbavieta, neakurāta tīrī-
šana ar putekļsūcēju. Netīri 
darbarīki, slikti sajaukts 
cietinātājs.

Noslīpēt ar 150 pakāpes smilš-
papīru un atkārtoti uzklāt apdares 
materiālu.

Saraušanās / ”zivs acis” / 
kustīgums

Silikona problēma. Silikona 
piesārņojums. Netīras virs-
mas vai darbarīki.

Noslīpēt līdz kailai koksnei. Iz-
vairīties no piesārņojuma, ko varētu 
radīt piekļaujošās virsmas. Atkārtoti 
uzklāt apdares materiālu.

Nevienmērīgs spīdums Iepakojuma saturs pirms 
uzklāšanas nav sakratīts. 
Nevienmērīga uzklāšana. 
Nevienmērīga žūšana.

Ar 150. pakāpes smilšpapīru vai 
vairogu noslīpēt virsmulīdz gludam 
spīdumam. Virsmu arī nogludināt ar 
abrazīvu(sarkanbrūno) spilventiņu.

Lobīšanās / slikta adhēzija Netīra virsma, uz virsmas ir 
silikons, uz virsmas ir tauki.

Noslīpēt līdz kailai koksnei.

Slikta izlīdzināšanās, virs-
mā redzamas otas pēdas 
vai rullīša struktūra.

Auksts apdares materiāls, 
auksta grīda. Divu zīmolu 
materiālu sajaukšana. 

Ja šīs uzklāšanas pēdas ir ļoti 
pamanāmas, noslīpēt līdz kai-
lai koksnei. Ja ir tikai nelielas 
uzklāšanas pēdas, noslīpēt ar 150. 
pakāpes smilšpapīru vai vairogu. 
Virsmu arī nogludināt ar abrazīvu 
(sarkanbrūno) spilventiņu.

Virsma atgādina krokodila 
ādu.

Pārāk ilgs žūšanas laiks, 
pārāk augsts mitruma līme-
nis, pārāk auksta grīda vai 
no rullīša iekšpuses sūcas 
ārā ūdens.

Noslīpēt līdz kailai koksnei.

Slikta žūšana. Augsts mitruma līmenis, 
zema temperatūra, pārāk 
smagas (biezas) kārtas vai 
gaisa kustības trūkums.

Istabas temperatūrai jābūt vismaz 
13 °C , relatīvais gaisa mitrums 
nedrīkst pārsniegt 80%. Laba 
ventilācija (nedrīkst būt caurvējš).

NEPaBEIgTU grīdU VaI grīdU, 
KaM Ir JĀNOŅEM VECĀ laKa, 
SagaTaVOŠaNa

VIrSMaS SagaTaVOŠaNa
Pārbaudīt līmes paliekas uz jaunās uzstādītās virsmas, jo var izmainīt krāsu. Pārbaudīt vai 
uz virsmas nav tauki, vasks, silikons un citi svešķermeņi, kas var samazināt adhēziju.

SlīPĒŠaNa
Noslīpējiet virsmu ar slīpmašīnu, lai noņemtu vecos apstrādes līdzekļus un netīrumus. 
Pirmo slīpēšanu veic ar rupjāku smilšpapīru un lielāku rullīša spiedienu. Noslīpējiet grīdas 
virsmu pēc iespējas līdzenāku. Ja grīda vietām ir nelīdzena, izlīdziniet šīs atsevišķās vietas 
ar smilšpapīru.

Pēdējo slīpēšanu veic ar 120. –150. izmēra smilšpapīru vai disku un vismazāko iespējamo 
rullīša spiedienu. Ja rullīša spiediens ir pārāk liels, mīksto koksni var sabojāt. Kad mitrums 
no lakas skars šādu koksni, grīdas šķiedra pacelsies, atgriežoties sākotnējā tilpumā.

Pirms Synteko grunts un augšējo laku uzklāšanas iztīriet grīdu ar putekļu sūcēju. 
Neaizmirstiet notīrīt putekļus no grīdlīstēm, palodzēm, radiatoriem u.c..

lIETOŠaNaS laIKĀ
•	 Lakai ir jābūt istabas temperatūrā – apmēram 23 °C.

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

•	 Grīdas mitruma saturam ir jābūt no 5 līdz 15 %.

•	 Mitrumam ir jābūt 50–60 % RH.

•	 Ja iespējams, bloķējiet tiešus saules starus, izvairieties arī no pārāk augstas vai pārāk 
zemas temperatūras un mitruma.

grUNTĒŠaNa
Pirmais slānis ir paredzēts koksnes gruntēšanai. Neuzklājiet mazāk absorbējošai koksnei 
biezāku slāni. Neļaujiet uz grīdas palikt lakas peļķēm. Ja gruntēšanas līdzekli uzlej uz grīdas 
tieši no trauka, tas ir jāizklāj pēc iespējas ātrāk, lai koksne neabsorbētu pārāk daudz ūdens. 
Gruntēšanas laikā ir vēlams nodrošināt labu ventilāciju. Tas palīdzēs saīsināt žūšanas 
laiku un samazina šķiedras pacelšanos. Karstā un sausā klimatā samaziniet ventilāciju, lai 
izvairītos no pārāk straujas izžūšanas un pārklājuma pēdām.

Sagaidiet, kamēr koksne ir vienā krāsā, un veiciet pagaidu slīpēšanu. Pagaidu slīpēšanai 
izmantojiet lietotu 120. izmēra vai jaunu 150. Izmēra smilšpapīru. 

Pirms augšējo laku uzklāšanas iztīriet grīdu ar putekļu sūcēju. Neaizmirstiet notīrīt 
putekļus no grīdlīstēm, palodzēm, radiatoriem u.c.

laKOŠaNa
Strādājiet ar aplikatoru vai rullīti uzmanīgi, lai samazinātu lakā iejauktā gaisa daudzumu. 
Esiet uzmanīgi stūros un citās vietās, kur laka var tikt uzklāta biezākā slānī. Šādās vietās 
izmantojiet mazāku otu.

Ja ir augsts relatīvais gaisa mitrums un/vai zema temperatūra, izmantojiet mazāk lakas. Ja ir 
zems gaisa mitrums un/vai augsta temperatūra, izmantojiet vairāk lakas. Vienmēr centieties 
nepieļaut tiešu saules staru nonākšanu uz grīdas, jo tie var sasildīt koksni un izraisīt pārāk ātru 
žūšanu.

Izmantojot aplikatoru, lietojiet “sniega lāpstas” metodi ar nepārtrauktām, vienmērīgām 
kustībām. Kad ir apstrādāta visa virsma, atstājiet durvis pusvirus. Nepieļaujiet tiešas gaisa 
brāzmas virs grīdas. Grīdas izžūšanai pietiek ar normālu gaisa plūsmu. 

Ja ir nepieciešamas papildu kārtas, ļaujiet lakai izžūt 4–6 stundas, veiciet pagaidu slīpēšanu ar 
lietotu 120. izmēra vai jaunu 150. Izmēra smilšpapīru, sasūciet putekļus un uzklājiet laku, kā 
aprakstīts iepriekš. Vienas dienas laikā neuzklājiet vairāk par diviem slāņiem (grunts un/ vai 
laku), lai ļautu lakai izžūt un sacietēt pēc iespējas ātrāk.

lŪdZU IEVĒrOJIET!
•	 Nepārklājiet lakas uz ūdens bāzes ar lakām uz šķīdinātāja bāzes.

•	 Eļļainas un sveķainas koka sugas, piemēram, tīkkoks, ir jālako uzreiz pēc slīpēšanas ar 
slīpmašīnu.

•	 Ķīmiski apstrādātu vai mehāniski saspiestu koksni nedrīkst apstrādāt ar lakām uz ūdens 
bāzes.

•	 Uz grīdām, kas apstrādātas ar lakām uz ūdens bāzes, neizmantojiet līmlenti.

IEPrIEKŠ laKOTU grīdU 
aTKĀrTOTa laKOŠaNa
Obligāta prasība iepriekš lakotu virsmu atkārtotai lakošanai vai pielabošanai ir, lai virsma būtu 
tīra no taukiem, politūras un līdzīgām vielām. Ja grīda ir vaskota, pirms lakošanas tā ir jānoslīpē 
līdz neaizsargātai koksnei. Ja grīda ir apstrādāta ar politūru, jāveic saķeres tests. Vispirms 
noklājiet ar laku nelielu platību. Kad tā ir nožuvusi, pārbaudiet saķeri ar monētas malu. Ja lakas 
slānis kļūst vaļīgs, tā nav pienācīgi saķērusies un ir jāveic pilnīga slīpēšana līdz neaizsargātai 
koksnei.

Pirms atkārtotas lakošanas notīriet ar Synteko REMOVER 1692, pēc tam notīriet ar 10 % etiķi/90 
% ūdeni, lai novāktu visus tauku, politūras u.c. pārpalikumus, un visbeidzot uzslaukiet grīdu 
ar tīru ūdeni. Apstrādājiet grīdu ar lietotu 120. vai 150. izmēra smilšpapīru, lai iegūtu matētu 
virsmu, un rūpīgi satīriet netīrumus ar putekļu sūcēju. Uzklājiet vienu vai divas kārtas Synteko 
augšējās lakas. Vienas dienas laikā neuzklājiet vairāk par vienu slāni.

UV CIETINĀTU grīdaS 
laKU aPSTrĀdE
Ar Synteko nobeiguma lakām var pārklāt parketa virsmas, kas pirms tam ir rūpnieciski 
apstrādātas ar UV cietinātu laku. Vispirms virsmu slīpē ar smilšpapīru (180-240) vai ar slīpējamo 
padu līdz tā ir kļūst matēta. Ar putekļu sūcēju izsūc putekļus un ar mitru tīru lupatu no virsmas 
notīra atlikušos putekļus.
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