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INFORMACIJA APIE GAMINĮ 

SYNTEKO DOMO 
1619 
 

„Synteko DOMO“ yra alkido pagrindo, nestipraus kvapo, mažai kietųjų medžiagų 
sudėtyje turinti alyva, pasižyminti puikiomis savybėmis. Alyva skirta dengti 
medines grindis, taip pat kamštinės dangos grindis, medinius laiptus, palanges, 
suoliukus ir t. t. 

DĖMESIO! 
 Neleiskite išdžiūti neįsigėrusiai alyvai! Išdžiūvusi neįsigėrusi 

alyva ant paviršiaus palieka blizgias dėmes. 

 Pirmą kartą dengdami mažos sugerties medieną, palikite 
kelis plotus neapdorotus. Šiuos plotus padenkite 
pakartotinai paskirstydami priemonę. 

 Kietėjimas veikiant deguoniui bus labai lėtas temperatūrai 
esant žemiau 18 °C. 

 Grindų temperatūrai padidėjus po priemonės padengimo, 
pavyzdžiui, per stipriai poliruojant ar saulei apšvietus 
grindis, alyva gali išsiskirti į paviršių. 

 Grindų šildymo sistema turi būti įjungta padengimo ir 
poliravimo metu. 

 Grindis dengiant priemone ir poliruojant grindų šildymo 
sistema turi būti įjungta. 

 Nepamirškite pradėti reguliarios priežiūros prieš paviršiui 
nusidėvint iki medienos. 

 Dėmesio! Visas organines medžiagas, pavyzdžiui, diskus ir 
šluostes, pamerkite į metalinį vandens pripiltą indą 
mažiausiai 16 val., kad medžiagos neužsiliepsnotų savaime. 
Išmeskite jas laikydamiesi vietinių reglamentų. 

NAUDOJIMO SRITYS: 
rekomenduojama naudoti įprastai ir 
intensyviai dėvimiems paviršiams 
 

GAMINIO SAVYBĖS: 
 Beveik bekvapis 

 Gerai padengia paviršių 

 Lengva naudoti 

 Negelsta 

 Atsparus dėvėjimui 

 Galima dengti „Synteko TINTING PASTE 1675“ pigmentine 
pasta 

 

DENGIMAS : 

 10–30 m2/l atsižvelgiant į naudojamus įrankius ir medieną 

 

ĮRANKIAI: 
 Plieninė arba guminė mentelė, 300–500 mm pločio 

 Raudonas diskas 

 Nepūkuota medvilninė šluostė arba mentelė poliruoti 

 Nuvalykite įrankius vaitspiritu  

 

TECHNINIAI DUOMENYS: 

PAGRINDINĖS 
MEDŽIAGOS 

Alkido esteris 

TIRPIKLIAI Nafta, hidrinta, sunkioji 

KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ 
KIEKIS 

Apie 51% 

TANKIS Apie 870 kg/m³  

GAISRO PAVOJUS Nedegus 

DENGIMO LAIKAS 

Po paskutinio sluoksnio padengimo 
rekomenduojama palaukti 16–18 
valandų prieš šlifuojant paskutinį 
kartą 

DŽIŪVIMO LAIKAS  
23 °C / 50 % 

Apie 16 val. 

LAIKYMAS 
Laikyti neužšąlančioje vietoje, +10 
°C–+30 °C. 

NAUDOJIMO TRUKMĖ 
24 mėnesių nuo pagamino datos 
neatidarytame inde (žr. pakuotę). 

PAKUOTĖS DYDIS  5L 

 

NAUDOJIMO METU: 
 Grindų alyva turi būti kambario temperatūros. 

 Grindų temperatūra turi būti 15–25 °C. 

 Medienos  drėgnumas turi būti tarp 5% ir 12%. 

 Atsargiai pakratykite skardinę prieš naudodami. 

 Nedenkite didesnių nei 20 m² plotų vienu metu (10 m² 
vienu metu geromis džiūvimo sąlygomis). 
 

PRIEŠ NAUDOJANT GRINDIS 

 Grindis galima naudoti 1–2 dieną po paskutinio poliravimo. 

 Pirmą savaitę nešlapinkite grindų, padengtų „Synteko“ grindų 
alyvomis. 

 Kilimėlius ar kilimus galima tiesti po 3 dienų. 

 Netieskite garų nepraleidžiančių, neslystančių paklotų ar kitų 
dangų. 

 Prie kėdžių ir stalų kojų pritaisykite veltinius diskelius, kad 
apdaila nesusibraižytų. 

 Grindis reikia reguliariai siurbti arba šluostyti. 



 

 
 
NAUJŲ GRINDŲ ARBA GRINDŲ, NUO KURIŲ 
REIKIA PAŠALINTI SENĄ APDAILOS LAKĄ, 
PARUOŠIMAS 
 

1. PARUOŠIMAS 

 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 100–120 numerio šlifavimo 
popieriumi arba tinkleliu ir kuo mažiau spausdami. Jei 
šlifuojant velenas spaudžiamas per stipriai, minkšta 
mediena gali būti suspausta. Ant suspaustos spygliuočių 
medienos užtepus apdailos lako mediena nuo drėgmės 
išbrinks iki ankstesnės apimties  

 Prieš tepdami „Synteko“ grindų alyvą, grindis 
nusiurbkite ir nuplaukite. Nepamirškite nuvalyti dulkių 
nuo grindjuosčių, palangių, radiatorių ir t. t. 

 
2. ATSPALVIO SUTEIKIMAS 

 „DOMO“ alyvą galima lengvai sumaišyti su „TINTING 
PASTE“ pigmentine pasta įmaišius pastos į alyvą ir gerai 
pakračius indą (žr. atskirą produkto informacijos lapelį). 

 Sunaudokite visą pigmentinės pastos tūbelę. 

 Nepamirškite ištuštinti visą tūbelę į alyvą, kad spalvos 
nesiskirtų. 

 

SYNTEKO DOMO 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

 
 
 
 
 
 
3. PASIRUOŠIMAS ALYVAVIMUI 

 Prieš pradėdami darbą apsaugokite gretimą plotą nuo 
aptaškymo ir išsiliejimo. 

 Sluoksnių tepama tiek, kiek alyvos grindys gali sugerti.  

 Geriausia tepti keliais plonais sluoksniais. Spygliuočių 
mediena ir bukas sugeria daugiau, o lapuočių ir 
egzotinių (aliejingų) medžių mediena – mažiau. 
Mediena turi būti gerai įmirkusi, tačiau nepermirkusi. 

 Tinkamai suplanuokite darbą, didelius plotus padalykite 
į mažesnius 15–20 m2, kuriuos galima padengti per 20 
minučių.  

 Karštu, sausu oru ploteliai turi būti dar mažesni. 

 Gerai pakratykite skardinę prieš naudodami priemonę 
ir naudojimo metu. 
 

4. DENGIMAS  

 Tepkite „Synteko“ grindų alyvą aplikatoriumi gumine 
mente (grandyklė su guminiu sluoksniu) arba pilkite 
tiesiai ant grindų ir paskirstykite raudonu disku.  

 Įprastu aplikatoriumi nepasiekiamose vietose naudokite 
mažą teptuką arba mažą aplikatorių. Per didelis alyvos 
kiekis susitelks į balutes.  

 Pakartotinai paskirstykite alyvą raudonu disku 150 
aps./min. ar pan. greičiu. – svarbu pradėti per 20 
minučių esant įprastai temperatūrai. 

 Jei reikia, užtepkite daugiau alyvos.  

 Kartokite procesą tol, kol medis sugeria alyvą.  

 Medžiui prisisotinus įtrinkite visą paviršių raudonu disku 
150 aps./min. greičiu.  

 Nušluostykite alyvos perteklių nepūkuota medvilnine 
šluoste, apvyniota apie raudoną diską.  

 Pakeiskite šluostę arba diską jiems prisigėrus. 
 
5. POLIRAVIMAS 

 Po 3-4 val. grindis reikia nupoliruoti sausa nepūkuota 
medvilnine šluoste, apvyniota apie raudonu disku.  

 Po 16–18 val. grindis reikia nupoliruoti raudonu 
disku. Paskutinį kartą reikia poliruoti sausa 
nepūkuota medvilnine šluoste, apvyniota apie diską, 
ir poliruoti 150–300 aps./min. greičiu. 

 Neleiskite išdžiūti neįsigėrusiai alyvai! Išdžiūvusi 
neįsigėrusi alyva ant paviršiaus palieka blizgias 
dėmes.  

 Po 1–2 dienų po paskutinio poliravimo dar kartą 
nupoliruokite alyva padengtą paviršių raudonu disku, 
prieš pradėdami naudoti grindis.  
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„Synteko“ grindų alyvomis padengtus paviršius lengva valyti. 
Reguliariai prižiūrimos grindys atgaus blizgesį ir išlaikys ilgalaikę 
puikią išvaizdą. 
Paprastai pakanka grindis nusiurbti ir, jei reikia, nuvalyti „Synteko 
SOAP 1617“ tirpalu ir gerai nugręžta šluoste. Guminių padų, batų 
vaško, lūpdažių, rašalo ir pan. žymes reikia nedelsiant nuvalyti 
„Synteko REMOVER 1692“ arba mineraliniu spiritu. Nenaudokite 
šiurkštaus šepečio arba stiprių valiklių. 
 
Reguliariai „Synteko“ alyvomis dengtų grindų priežiūrai naudokite 
„Synteko RE-COVER 1620“. Naudojimo dažnumas priklauso nuo 
grindų dėvėjimo intensyvumo ir valymo: 

 paprastai kas metus gyvenamosiose patalpose; 

 apie 2–4 kartus per metus komercinėse patalpose. 
 

Nepamirškite reguliariai prižiūrėti grindis, kol jos nenusidėvėjo iki 
grynos medienos. „RE-COVER“ taip pat galima naudoti šalinant 
atskirus grindų pažeidimus. 

 

„SYNTEKO“ GRINDŲ ALYVOS  
PRIEŽIŪRA 

KAIP NAUDOTI „SOAP 1617“? 
1. Kai reikia, reguliariam valymui, bet ne anksčiau nei praėjus 

savaitei po grindų padengimo alyva.  

2. Grindis galima plauti 1:20 „Synteko SOAP“ ir drungno 

vandens skiediniu, naudojant gerai nugręžtą šluostę. 

 

KAIP NAUDOTI „REMOVER 1692“? 
1. Nusiurbkite arba nušluokite nuo grindų nešvarumus.  

2. Paruoškite „Synteko REMOVER“ kaip aprašyta toliau: 

 Įprastai valydami naudokite ½–1 dalį „Synteko 
REMOVER“ 100 dalių vandens; 

 Intensyviam valymui naudokite 2–3 dalis „Synteko 
REMOVER“ 100 dalių vandens. 

3. Pamirkykite mišinyje šluostę. Nepilkite mišinio tiesiai ant 

grindų.  

4. Nušluostykite šlapia šluoste, palaukite kelias minutes, kol 

mišinys suveiks, tada nuvalykite sausa šluoste.  

5. Jei ketinate šlifuoti arba dengti kitu sluoksniu, nuvalykite 

grindis mišiniu iš 1 dalies acto ir 9 dalių vandens.  

6. Prieš šlifuojant ir dengiant kitą sluoksnį grindys turi būti 

visiškai išdžiūvusios. 

 

KAIP NAUDOTI „RE-COVER 1620“? 

1. Nuvalykite grindis „Synteko REMOVER“ tirpalu. 

2. „Synteko RE-COVER“ tepkite tik ant visiškai sausų grindų.  

3. Tepkite ploną priemonės sluoksnį gumine mentele, grindų 

skuduru ar pan.  

4. Palaukite 10–15 minučių, kol „RE-COVER“ visiškai įsigers į 

grindis, prieš vėl tepdami priemonę (jei reikia).  

5. Palaukite 20 minučių, kol paviršius išdžius, ir nupoliruokite 

grindis švaria, sausa ir nepūkuota grindų šluoste.  

6. Grindis galima naudoti po 2–4 valandų. 

7. Taip pat perskaitykite atskirą „RE-COVER 1620“ gaminio 

informacijos lapelį. 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI! Išsami informacija ir rekomendacijos pateiktos mūsų MSDL (medžiagos saugos duomenų lapuose, angl. MSDS) 
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. 

Pavojinga. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 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.  PRARIJUS: nedelsiant skambinti į 
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Turinį ir konteinerį šalinkite 
laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Pavojingi ingredientai: Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis. Sudėtyje 
yra: neodecanoic rūgštis, Co-druskos ir Butanone oxime (2-). Gali sukelti alergiją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (kat. A/i): 500 g/l (2010). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) produkte yra ne daugiau kaip 424 g/l. 
 
Mūsų informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir skirta padėti rasti tinkamiausią produktą ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame darbo 
sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms ir nuosavybei padarytą žalą, jei yra įrodymų, kad tai 
įvyko dėl mūsų gaminių trūkumų ir defektų. 

Platintojas: 
„Sika Estonia OÜ“ 

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