
 

 

 

INFORMACIJA APIE GAMINĮ 

SYNTEKO DECK OIL 
1641 
 
Medinių terasų alyva. 

PASKIRTIS: bazinė naujų ir anksčiau alyvuotų 
medinių terasų, balkonų ir kitų lauke esančių 
paviršių priežiūra. 
 

GAMINIO SAVYBĖS 
• Iš atsinaujinančių žaliavų, be kobalto 
• Labai gerai įsigeria 
• Atsparumas slydimui R10 (atitinka DIN 51130) 
• Tinka termiškai apdorotai medienai 
• Prieš alyvavimą paviršiaus nereikia gruntuoti 
• Su UV filtru 
• Nepalieka ant paviršiaus plėvelės 
• Galima tonuoti „Synteko“ tonavimo pasta 7 skirtingais 

atspalviais 
 

SĄNAUDOS 
• 15–20 m²/l (priklauso nuo medienos rūšies) 
• Sluoksnių skaičius priklauso nuo medienos rūšies 
 

DARBO ĮRANKIAI 
• Platus teptukas arba moherinis volelis 
• Nepaliekančios plaukelių medvilninės poliravimo šluostės 
• Darbo įrankiai valomi vaitspiritu 
• Panaudotus šluostes ir darbo įrankius iškart po darbo 

sudėkite į indą su vandeniu ir palaikykite mažiausiai 16 
valandų, o paskui išmeskite. 

TECHNINIAI DUOMENYS 

RIŠIKLIS PU sėmenų aliejus 

SKIEDIKLIS 10% 

SAUSŲJŲ 
MEDŽIAGŲ DALIS 

apie 90% 

KLAMPA 1,2 cP ICI esant 23 °C 

TANKIS apie 955 kg/m³  
GAISRINIS 
PAVOJINGUMAS 

nepavojinga 

DŽIŪVIMO LAIKAS 
esant 23°C ir 50% 
sant. drėgniui  

apie 16 val. 

LAIKYMAS +10 °C ... +30 °C temperatūroje 

LAIKYMO TERMINAS Neatidarytoje pakuotėje 24 mėn. 
nuo pagaminimo datos (žr. 
pakuotę) 

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

 

DĖMESIO! 

• Nuo apdorojamo paviršiaus pašalinkite alyvos 
perteklių. Nuo neįsigėrusios ir sudžiūvusios alyvos ant 
paviršiaus lieka blizgios dėmės. 

• Jei ant grindų yra per daug alyvos, alyva džiūsta lėčiau.  
• Jei mediena mažiau sugeria, pirmą kartą alyvuodami 

kai kurias vietas palikite nepadengtas alyva. Šios vietos 
pasidengs alyva ją paskirstant ant paviršiaus. 

• Jei temperatūra žemesnė kaip 18 °C, alyva džiūsta 
lėčiau. 

• Prižiūrėkite alyvuotas grindis reguliariai, kol atsiradę 
smulkūs paviršiaus pažeidimai nesugadino medienos.  

• Dėmesio! Panaudotus šluostes ir darbo įrankius iškart 
po darbo sudėkite į indą su vandeniu ir palaikykite 
mažiausiai 16 valandų, o paskui išmeskite. 

DARBO REKOMENDACIJOS 
• Oro temperatūra turi būti 15–25 °C 
• Drėgmės kiekis medienoje turi būti ne didesnis 18%. 
• Prieš naudodami alyvą, indą stipriai sukratykite ir 

retkarčiais pakratykite jį darbo eigoje. 
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ANKSČIAU NEAPDOROTO PAVIRŠIAUS BEI 
SENO PAVIRŠIAUS, NUO KURIO PAŠALINTAS 
ANKSTESNIS APDAILOS SLUOKSNIS, 
ALYVAVIMAS 
 
1. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

• Alyvuojama mediena turi būti švari ir sausa.  
• Pašalinkite nuo paviršiaus nešvarumus, pelėsius, 

samanas ir senus apdailos sluoksnius, jei jų yra. 
• Naujų medinių grindų negalima alyvuoti iš karto, 

pirmiausia jas reikia kelias savaites aklimatizuoti.  
• Prieš dengiant neseniai slėgine įranga 

impregnuotas medines grindis, jas taip pat reikia 
aklimatizuoti (3–4 mėnesius). 

 
 
2. TONAVIMAS 

• Į DECK OIL įspauskite tonavimo pastos TINTING 
PASTE santykiu 1 pastos tūtelė su 1 L grindų 
alyvos. 

• Mišinį gerai sukratykite (žr. atskirą gaminio 
aprašymą). 

• Kad visas alyvuotas paviršius būtų vienodo 
atspalvio, visada iš karto sunaudokite visą 
tonavimo pastos tūtelę. 

• Tonuotos alyvos savybės yra lygiai tokios pat, 
kaip ir netonuotos alyvos.  

• Siūlomi 7 TONAVIMO PASTOS atspalviai: 
 

  
Ebenholz / juoda  Mahogany / raudonmedžio 
 

  
Olive/ alyvuogių žalumo Rose Wood / rausvai ruda 
 

  
Steel Blue / plieno pilkumo Teak / tikmedžio 
 

 
White Wood / balta 

SYNTEKO DECK OIL 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
 
 
 
 
 
3. PASIRUOŠIMAS ALYVAVIMUI 

• Sluoksnių skaičius priklauso nuo to, kiek alyvos 
įsigers į grindis. Mediena turi būti įsotinta 
alyva, tačiau neįsigėrusią grindų alyvą reikia 
nuvalyti.  

• Geriausia paviršių padengti keliais plonais 
alyvos sluoksniais. Spygliuočių mediena ir 
bukas alyvos sugeria daugiau, lapuočių ir 
aliejingų rūšių mediena – mažiau. 

• Jei medinės grindys yra šaltos, alyva kietės ir 
džius lėčiau. 

• Prieš naudojimą ir retkarčiais alyvavimo metu 
indą sukratykite arba išmaišykite. 

 
4. ALYVAVIMAS 

• Padenkite grindis „Synteko“ DECK OIL alyva 1–
2 kuo plonesniais sluoksniais plačiu teptuku 
arba moheriniu voleliu.  

• Padengus pirmą sluoksnį, maždaug po 20 
minučių reikia šluoste nuvalyti alyvos perteklių.  

• Neleiskite neįsigėrusiai alyvai išdžiūti! 
Neįsigėrusiai alyvai išdžiūvus, ant paviršiaus 
atsiranda blizgių dėmių. 

• Jei reikia, užpilkite daugiau alyvos.  
• Kartokite procesą tol, kol alyva gersis į 

medieną.  
• Kai šluostė permirksta arba pasidaro lipni, ją 

pakeiskite. 
• Džiūvimo laikas 16 val. 
• Grindimis galima pradėti vaikščioti praėjus 1–2 

dienoms po paskutinio poliravimo. 
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„SYNTEKO“ GRINDŲ ALYVOS  
PRIEŽIŪRA 
 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI! Išsami informacija ir rekomendacijos pateikti mūsų MSDL, kurį galima rasti svetainėje www.synteko.lt. Toliau 
pateikta tik svarbios informacijos dalis. 
 
SAVAIMINIO UŽSILIEPSNOJIMO PAVOJUS! SUDĖTYJE YRA DŽIŪSTANČIOS ALYVOS. ALYVA SUTEPTAS ŠLUOSTES IR KT. SURINKTI Į UGNIAI 
ATSPARŲ INDĄ IR BAIGUS DARBĄ SUNAIKINTI. 
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su 
savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. "Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir 
tarptautinių reglamentų. Sudėtyje yra 3-jod-2-propinilbutilkarbamato, bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakato ir metil-1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidilsebakato. Gali sukelti alergiją. 
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (kat. A/i): 500 g/l (2010). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) produkte yra ne daugiau kaip 92g/l. 
 
Mūsų informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir yra skirta padėti rasti tinkamiausią produktą ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo 
sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms ir turtui padarytą žalą, jei yra įrodymų, kad tai įvyko dėl mūsų 
gaminių trūkumų ir defektų. 

Gamintojas: 
Sika Estonia OÜ,  

Peterburi tee 101, 13812 Talinas, Estija 
www.synteko.lt 

 
Data: 2015-11-17 

Alyva „Synteko DECK OIL 1641“ padengta terasa prižiūrima padengiant ją nauju alyvos „DECK OIL“ sluoksniu. Kaip 
dažnai reikia atnaujinti alyvos sluoksnį, priklauso nuo paviršiaus naudojimo intensyvumo, oro sąlygų ir valymo 
dažnumo. Paviršių rekomenduojama alyvuoti 2 kartus per metus – sezono pradžioje ir pabaigoje. 
Reguliarią paviršiaus priežiūrą pradėkite, kol paviršius dar nenusidėvėjo iki grynos medienos. Reguliariai ir laiku 
atliekami valymo ir priežiūros darbai užtikrina gražią terasos grindų išvaizdą ir ilgaamžiškumą. 
Alyvą „DECK OIL“ galima naudoti ir daliniam pažeistų paviršiaus vietų alyvavimui. 
 
Jei ant paviršiaus atsirado nusidėvėjimo žymių ir pradėjo matytis gryna mediena, terasą reikia nedelsiant nualyvuoti 
pakartotinai: 
1. Šepečiu nuvalykite nuo terasos nešvarumus.   
2. Jei visų nešvarumų pašalinti nepavyksta, terasos paviršių nuplaukite vandeniu su „Synteko SOAP“ tirpalu 
arba specialiu valikliu naudodami šluotą arba kietą šepetį. 
3. Palikite paviršių džiūti mažiausiai 24 val. 
4. Stebėkite, kad medienos drėgnis neviršytų 18 %. 
5. Padenkite grindis „Synteko“ DECK OIL alyva 1–2 kuo plonesniais sluoksniais plačiu teptuku arba moheriniu voleliu. 
6. Padengus pirmą sluoksnį, maždaug po 20 minučių reikia šluoste nuvalyti alyvos perteklių. 
7. Džiūvimo laikas 16 val. 
 
Nenaudokite stiprių valymo priemonių, galinčių pažeisti medieną. Naudodami valiklius laikykitės gamintojo 
nurodymų. 
 
KAIP NAUDOTI „SOAP 1617“? 
1. Kai reikia, įprastiniam valymui, bet ne anksčiau kaip praėjus savaitei po grindų padengimo alyva.  
2. Grindis galima plauti „Synteko SOAP“ ir drungno vandens tirpalu, paruoštu santykiu 1:20, naudojant gerai 

nugręžtą šluostę. 
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