
 

 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO DECK OIL 
1641 
 

Taastuvatel toorainetel baseeruv õli puidust terasside õlitamiseks välistingimustes. 

KASUTUSALA: uute ja varem õlitatud 
puitterrasside, rõdude ja teiste välistingimustes 
asuvate puitpindade viimistlemiseks. 
 

TOOTE OMADUSED: 
• Ei sisalda koobaltit 
• Väga hästi imenduv 
• Libisemiskindluse klass R10 
• Sobib ka termo-töödeldud puidule 
• Ei vaja eelnevat kruntimist 
• Sisaldab UV-kaitset 
• Ei moodusta pinnale kilet 
• Võimalik toonida Synteko toonimispastadega 7 erinevas 

värvitoonis  
 

MATERJALIKULU: 
• 15 – 20 m²/l, sõltuvalt puidu liigist ja töövahenditest 
• Vajalik kihtide arv sõltub puidu liigist 
 

TÖÖVAHENDID: 
• Lai pintsel või mohäärrull 
• Ebemevabad puuvillased poleerimislapid 
• Puhastada töövahendid lakibensiiniga. 
• Kasutatud tekstiilid ja töövahendid panna kohe pärast töö 

lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega täidetud anumasse 
ja seejärel hävitada. 

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE PU linaseemneõli 

LAHUSTI 10% 
KUIVAINE SISALDUS u. 90% 

VISKOOSSUS 1,2 cP ICI 23 °C juures 

TIHEDUS u. 955 kg/m³  
TULEOHT Ei ole tuleohtlik 

KUIVAMISAEG 
23°C /50% RH juures 

u. 16 tundi  

SÄILITAMINE Säilitada temperatuuril +10°C 
...+30°C 

SÄILIVUSAEG 24 kuud avamata pakendis 
alates tootmise kuupäevast (vt. 
pakendlit) 

PAKEND 1L (EAN: 4740182723637) 
5L (EAN: 4740182723644) 

 

TÄHELEPANU! 

• Eemaldage puidu pinnalt liigne õli. Kuivanud sisseimbumata 
õli jätab põrandapinnale läikivad laigud. 

• Õli kuivamine aeglustub, kui põrandal on liiga palju õli.  
• Vähese imavusega puidul jätke esimese kihi pealekandmisel 

mõned kohad õlitamata. Poleerkettaga poleerimisel kandub 
õli ka nendele aladele. 

• Õli kuivamine aeglustub, kui temperatuur on alla 18 °C või 
kui põrandal on liiga palju õli.  

• Alustage regulaarse hooldusega enne, kui kasutamisest 
tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud. 

• NB! Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna 
koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega 
täidetud anumasse ja seejärel hävitada. 

PEALEKANDMISE AJAL: 
• Õhutemperatuur peab olema 15–25 °C 
• Puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 18% 
• Loksutage või segage kanistrit tugevasti enne õlitamise 

algust ja pealekandmise ajal. 
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VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE 
EEMALDAMIST VAJAVATE TERASSIDE 
ÕLITAMINE 
 
1. PINNA ETTEVALMISTUS 

• 1. Õlitatav puit peab olema puhas ning kuiv. 
• 2. Kui vajalik, eemaldage muld, hallitus, sammal 

ja vana viimistlus. 
• 3. Vastpaigaldatud puidust terrassilaudu ei tohiks 

kohe pärast paigaldamist õlitama hakata, vaid 
neil tuleb lasta mõni nädal kuluda. 

• 4. Hiljuti surveimmutatud puitpinnal tuleb enne 
õlitamist lasta seista ilmastikutingimustest 
mõjutatuna umbes 3–4 kuud. 

 
2. TOONIMINE 

• Lisage DECK OIL’ ile toonimispastat TINTING 
PASTE vahekorras 1 tuub toonimispastat 1L 
põrandaõli kohta. 

• Loksutage hoolikalt (vt. eraldi tootekirjeldust). 
• Kasutage alati ära kogu tuubi sisu, et vältida 

värvierinevusi erinevate segamiskoguste vahel. 
• Toonitud õlil säilivad kõik samad omadused, mis 

toonimata õlil. 
• TINTING PASTE on saadaval seitsmes värvitoonis: 

 

  
Ebenholz / must  Mahogany/ mahagon 
 

  
Olive/ oliiviroheline  Rose Wood/punakaspruun 
 

  
Steel Blue / terashall  Teak/ tiigipuu 
 

 
White Wood/ valge 

SYNTEKO DECK OIL 
KASUTUSJUHEND 

 
 
 
 
 
3. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS 

• Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub 
põrandasse. Puit peab olema küllastunud, kuid 
imendumata põrandaõli tuleb eemaldada.  

• Parima tulemuse saab, kui kanda õli põrandale 
mitme õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab 
rohkem, lehtpuit ja õlised puiduliigid vähem. 

• Kui puit on liiga külm, siis on õli kõvenemine ja 
kuivamine raskendatud. 

• Loksutage või segage kanistrit tugevasti enne 
õlitamise algust. 

 
4. ÕLITAMINE 

• Kandke 1–2 õhukest kihti Synteko DECK OILi 
õlitatavale pinnale, kasutades laia pintslit või 
mohäärrulli. 

• Pärast esimest pealekandmist, umbes 20 
minuti möödudes, eemaldage liigne õli 
poleerriidega. 

• Sisseimbumata õlil ei tohi lasta ära kuivada! 
Sisseimbumata kuivanud õli jätab läikivad 
plekid. 

• Vajaduse korral lisage õli. 
• Korrake protsessi, kuni puit on küllastunud. 
• Vahetage poleerriiet, kui see on õliga täitunud 

või kleepub. 
• Laske pinnal kuivada u. 16 tundi. 
• Terassi võib kasutada 1-2 päeva möödudes 

peale õlitamist. 
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SYNTEKO PÕRANDAÕLID 
HOOLDUS JA KORRASHOID 

TÖÖOHUTUS 

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis 
www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. 
 
ISESÜTTIMISE OHT! SISALDAB OKSÜDEERUVAT ÕLI. JÄÄGID JA SAASTUNUD HEITMED KOGUDA KOKKU 
TULEKINDLASSE MAHUTISSE NING HÄVITADA. 
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. 
Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisu ja pakend 
kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Sisaldab: 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat, 
1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebatsaat, metüül-(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebatsaat. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. 
EL norm sellele tootele on (kat. A/i): 500 g/l (2010). Toode sisaldab: maksimaalselt 92 g/l LOÜ  
 
Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja 
töömeetodit. Kuna kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi 
ja varakahjustusi, mille kohta on olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu. 

Turustaja: 
Sika Estonia OÜ 

Peterburi tee 101, 13812 Tallinn 
www.synteko.ee 

 
Kuupäev: 17.11.2015 

Synteko DECK OIL 1641-ga viimistletud terassi tuleb hooldada kandes pinnale uue kihi DECK OIL õli. Hooldusõlitamise 
sagedus sõltub pinna kasutamise intensiivsusest, ilmastikust ja puhastamise sagedusest. Soovitame õlitada 2x aastas 
– hooaja alguses ja lõpus. 
Alustage regulaarset hooldus enne kui pind on kulunud puhta puiduni. Korrapärane ja õigeaegne puhastus ning 
hooldus tagavad teile kauni ja vastupidava terassi väga pikkadeks aastateks. 
DECK OIL-i saab kasutada ka kohtparanduste tegemiseks. 
 
Kui pinnal ilmenvad kulumise jäljed ja puhas puit on ilmunud nähtavale, siis alusta koheselt terassi 
hooldusõlitamisega: 

1. Puhastage terassi pind mustusest harjaga pühkides.  
2. Kui kogu mustust ei õnnestu eemaldada, siis peske terrassi pinda vee ja seebiga või turul 

saadaolevatemspetsiaalsete puhastusvahenditega, kasutades moppi või vajadusel tugevat harja sõltuvalt 
pinna tekstuurist. 

3. Laske pinnal vähemalt 24h kuivada. 
4. Jälgige, et puidu niiskussisaldus ei ületa 18%. 
5. Kandke 1–2 õhukest kihti Synteko DECK OILi õlitatavale pinnale, kasutades laia pintslit või mohäärrulli. 
6. Pärast esimest pealekandmist, umbes 20 minuti möödudes, eemaldage liigne õli poleerriidega. 
7. Kuivamisaeg u. 16 tundi. 

 
Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid mis võivad puitu kahjustada. Järgige puhastusvahendite 
kasutamisel tootjapoolseid juhiseid. 
 
KUIDAS KASUTADA SOAP’i? 
1. Vajaduse korral regulaarseks puhastamiseks, kuid mitte enne kui üks nädal pärast õlitamisest. 
2. Pesta käesooja veega vahekorras 1:20, kasutades hästi väljaväänatud moppi. 
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