
 

 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA 
 

SYNTEKO DECK OIL 
1641 
 

Eļļa ārējām koka terasēm. 

PIELIETOJUMS: Jaunu un iepriekš eļļotu koka 
terašu, balkonu un citu āra apstākļos esošu koka 
virsmu apstrādei. 
 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
• Atjaunojamie izejmateriāli, nesatur kobaltu 
• Ļoti labi iesūcas 
• Pretslīdes klase R10 saskaņā ar DIN 51130 
• Piemērota termiski apstrādātai koksnei 
• Nav nepieciešama gruntēšana 
• Satur UV aizsardzību 
• Neveido uz virsmas plēvi 
• Var tonēt ar «Synteko TINTING PASTE» 7 krāsas toņos 
 
PATĒRIŅŠ 
• 15-20 m²/l, atkarībā koku sugas 
• Vajadzīgais kārtu daudzums ir atkarīgs no koksnes 
 
DARBARĪKI 
• Plata ota vai mohēras veltnītis 
• Neplūksnaina kokvilnas lupata vai gludīkla pulēšanai 
• Darbarīku tīrīšanai lietojams lakbenzīns  
• Uzreiz pēc lietošanas diski, lupatas, izlijušās vielas un 

atkritumi jāievieto slēgtā, ar ūdeni piepildītā metāla 
tvertnē 

TEHNISKIE DATI 

BĀZES MATERIĀLS PU lineļļa 

ŠĶĪDINĀTĀJI 10% 

CIETO DAĻIŅU 
SATURS 

Apmēram 90% 

VISKOZITĀTE 1,2 P ICI 23 °C temperatūrā 

BLĪVUMS Apmēram 955 kg/m³  

UGUNSBĪSTAMĪBA Nav uzliesmojošs 

ŽŪŠANAS LAIKS  
23 °C/50% RH 

Apmēram 16 stundas  

GLABĀŠANA Sargāt no sala. Glabāt no +10 
°C līdz +30 °C temperatūrā 

GLABĀŠANAS LAIKS 24 mēneši no ražošanas 
datuma neatvērtā iepakojumā 
(sk. uz iepakojuma) 

IEPAKOJUMS 1l (EAN: 4740182723637) 
5l (EAN: 4740182723644) 

 

UZMANĪBU! 

• No koksnes virsmas jānoņem neiesūkusies eļļa! Nožuvusi 
neiesūkusies eļļa uz grīdas virsmas atstāj spīdīgus traipus. 

• Pārāk liels eļļas daudzums pagarina žūšanas laiku. 
• Koksnei ar zemu absorbcijas spēju pirmās uzklāšanas laikā 

dažas vietas jāatstāj neapstrādātas. Šīs zonas tiks aizpildītas 
eļļas sadalīšanas procesā. 

• Žūšanas process ir ārkārtīgi lēns, ja temperatūra ir zemāka 
par 18 °C. 

• Regulārā apkope jāsāk, pirms virsma ir nodilusi līdz 
neaizsargātai koksnei. 

• NB! Visi izmantotie organiskie materiāli, piemēram, lupatas, 
jāieliek ar ūdeni piepildītā metāla tvertnē uz vismaz 16 
stundām, lai novērstu pašaizdegšanos. Likvidēt tos, 
ievērojot spēkā esošos noteikumus. 

• LIETOŠANAS LAIKĀ 
• Gaisa temperatūrai ir jābūt no 15 līdz 25 °C. 
• Koksnes mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 18%. 
• Pirms lietošanas un lietošanas laikā trauks uzmanīgi 

jāsakrata. 
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NEAPSTRĀDĀTAS VAI NO VECĀ PĀRKLĀJUMA 
ATTĪRĪTAS TERASES GRĪDAS EĻĻOŠANAI 
 
1. VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

• Koksnei, ko paredzēts eļļot, jābūt sausai un 
tīrai.  

• Vajadzības gadījumā jānoņem netīrumi, 
pelējums, sūnas un vecās apdares kārtas. 

• Jaunu terases koka klāju nedrīkst uzreiz eļļot, 
vispirms jāļauj, lai to vairākas nedēļas ietekmē 
laika apstākļi. 

• Terases koka klājs, kas ir svaigi piesūcināts zem 
spiediena, pirms eļļošanas arī jāpakļauj laika 
apstākļu iedarbībai (3-4 mēneši). 
 

2. TONĒŠANA 
• Eļļu DECK OIL var viegli sajaukt ar TINTING 

PASTE, pievienojot tonēšanas pastu eļļai un 
kārtīgi sakratot trauku (skatiet atsevišķā 
produkta informācijā).  

• Vienmēr jāizmanto pilnas tonēšanas pastas 
tūbiņas.  

• Lai izvairītos no krāsu atšķirībām, tūbiņas pilnībā 
jāiztukšo. 

• Tonētai eļļai ir tādas pašas īpašības kā netonētai 
eļļai. 

• Tonēšanas pasta TINTING PASTE ir pieejama 7 
krāsās:  
 

  
Melnkoks   Sarkankoks 
 

  
Olīvkrāsa   Sandals 
 

  
Tērauda zila krāsa  Tīkkoks 
 

 
Balta koksne 

SYNTEKO DECK OIL 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

 
 
 
 
3. SAGATAVOŠANĀS EĻĻOŠANAI 

• Nepieciešamais kārtu skaits ir atkarīgs no grīdas 
eļļas absorbcijas spējas. Koksne ir jāpiesūcina 
labi, bet ne pārmērīgi. 

• Vislabāko rezultātu var panākt, uzklājot 
vairākas plānas kārtas. Skujkoku un dižskābarža 
koksne uzsūc vairāk eļļas, lapkoku un eksotisko 
koku sugu (eļļaina) koksne uzsūc mazāk eļļas. 

• Jāņem vērā, ka auksta koka grīda krietni 
pagarina žūšanas procesu. 

• Pirms eļļošanas un tās laikā rūpīgi jāsaskalina 
un jāsamaisa tvertnes saturs. 
 

4. EĻĻOŠANA 
• Ar platu otu vai mohēras veltnīti uz virsmas 

jāuzklāj 1-2 iespējami plānas kārtas eļļas 
«Synteko DECK OIL».  

• Apmēram 20 minūtes pēc pirmās uzklāšanas ar 
lupatu jānoņem liekā eļļa.  

• Nedrīkst pieļaut neiesūkušās eļļas nožūšanu! 
Nožuvusi neiesūkusies eļļa uz virsmas veido 
spīdīgus traipus.  

• Vajadzības gadījumā jāpievieno eļļa.  
• Process jāturpina tikmēr, kamēr koksne iesūc 

eļļu.  
• Ja lupata ir piesūkusies ar eļļu vai kļuvusi lipīga, 

tā jānomaina. 
• Žūšanas laiks 16 stundas 
• Virsmu var lietot 1-2 dienas pēc apstrādes. 
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Ar «Synteko DECK OIL 1641» apstrādāta terases jākopj, uzklājot uz virsmas jaunu kārtu eļļas «DECK OIL». Kopšanas 
eļļošanas biežums ir atkarīgs no virsmas ekspluatācijas intensitātes, laika apstākļiem un tīrīšanas biežuma. Ieteicams 
koka virsmu eļļot 2 reizes gadā – sezonas sākumā un beigās. 
Regulāra kopšana jāuzsāk, kamēr virsma nav nolietota līdz tīrai koksnei. Regulāra un savlaicīga tīrīšana un kopšana 
ilgu laiku nodrošinās skaistu terases grīdu. 
«DECK OIL» var izmantot arī atsevišķu vietu labošanai. 
 
Ja uz virsmas ir parādījušās nodiluma pēdas un kļūst redzama tīra koksne, nekavējoties jāsāk terases kopšanas 
eļļošana: 

1. Ar suku terases virsma jāattīra no netīrumiem. 
2. Ja nav iespējams noņemt visus netīrumus, terases virsma jānomazgā ar ūdeni un «Synteko SOAP» šķīdumu 

vai ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, izmantojot slotu vai vajadzības gadījumā cietsaru suku atkarībā no 
virsmas tekstūras. 

3. Virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas. 
4. Jāraugās, lai koksnes mitrums nepārsniegtu 18%. 
5. Ar platu otu vai mohēras veltnīti uz virsmas jāuzklāj 1-2 iespējami plānas kārtas eļļas «Synteko DECK OIL».  
6. Apmēram 20 minūtes pēc pirmās uzklāšanas ar lupatu jānoņem liekā eļļa. 
7. Žūšanas laiks 16 stundas 

 
Neizmantot stipras iedarbības tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt koksni. Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, ievērot ražotāja 
dotos norādījums. 
 
KĀ LIETOT «SOAP 1617»? 
1. Kad nepieciešams, regulārai tīrīšanai, bet ne agrāk kā vienu nedēļu pēc apstrādes ar eļļu.  
2. Grīdu var mazgāt ar «Synteko SOAP» šķīdumu (1:20 ) remdenā ūdenī, lietojot labi izgrieztu lupatu. 
 

«SYNTEKO» GRĪDAS EĻĻAS 
KOPŠANA UN UZTURĒŠANA 

INFORMĀCIJA PAR VESELĪBU UN DROŠĪBU 
PAREDZĒTS TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI! Detalizēta informācija un norādījumi ir sniegti mūsu MSDS (materiālu drošības datu lapā) 
www.synteko.lv. Tālāk ir sniegta tikai būtiskākā informācija. 
 
PAŠAIZDEGŠANĀS RISKS! SATUR ŽŪSTOŠU EĻĻU. SAVĀKT IZLIJUŠO VIELU UN GLABĀT LIETOTĀS LUPATAS U.C. 
UGUNSDROŠĀ TVERTNĒ AR ŪDENI UN LIKVIDĒT. 
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir 
norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir 
slikta pašsajūta. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Satur 3-
jod-2-propinilbutilkarbamātu, bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakātu un metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakātu. Var izraisīt 
alerģisku reakciju. 
ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Maks. gaistošo organisko savienojumu saturs 92g/l. 
 
Šīs informācijas pamatā ir laboratorijas izmēģinājumi, un tās mērķis ir palīdzēt lietotājam atrast vispiemērotāko produktu un darba paņēmienu. Tā kā lietotāja darba 
apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevar uzņemties atbildību par darba rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz tādiem miesas bojājumu un īpašuma 
bojājumu gadījumiem, par kuriem ir pierādījumi, ka tie ir radušies mūsu ražotā produkta trūkuma vai defekta rezultātā. 

Izplatītājs: 
Sika Baltic SIA 

Piedrujas iela 7, LV-1073 Rīga, Latvija 
www.synteko.lv 

 
Datums: 17.11.2015 
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