
 

 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA 

SYNTEKO DOMO 

Synteko DOMO ir zema blīvuma eļļa uz alkīda bāzes ar vāju aromātu un ļoti labām 
īpašībām. Eļļas formula ir paredzēta koka grīdu, kā arī korķa grīdu, koka kāpņu, 
palodžu, solu u.c. aizsardzībai. 

LIETOJUMS:  
ieteicams lietošanai vietās ar normālu līdz 
spēcīgu nodilumu 
 

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS: 
 praktiski bez smaržas 

 labs pārklājums 

 viegli lietojams 

 nedzeltē 

 laba nodilumizturība 

 var ietonēt ar Synteko TINTING PASTE 1675 
 

PĀRKLĀJUMS: 
 10 - 30 m²/l, atkarībā no darbarīkiem un koka šķirnes. 
 

DARBARĪKI: 
 Tērauda vai gumijas lāpstiņa. 300–500 mm plata 

 Sarkanais disks 

 Neplūksnains kokvilnas audums vai ķelle pulēšanai 

 Tīriet darbarīkus ar vaitspirtu 

 Uzreiz pēc lietošanas izlietotos diskus, audumus un 
noplūdušos šķidrumus ievietojiet slēgtā atkritumu, ar ūdeni 
piepildītā, metāla tvertnē 

TEHNISKIE DATI: 

BĀZES MATERIĀLS: Alkīda esteris 

ŠĶĪDINĀTĀJI: Nafta (ligroīns), hidroapstrādāts, smags 

CIETO DAĻIŅU SATURS: apmēram 51 %  

BLĪVUMS apmēram 870 kg/m³  

UGUNSBĪSTAMĪBA: Nav uzliesmojošs 

UZKLĀŠANAS LAIKS: Pēc pēdējās uzklāšanas līdz galīgajai 
pulēšanai ir vēlams nogaidīt 16–18 
stundas 

ŽŪŠANAS LAIKS  
23 °C/50% RH: 

Apmēram 16 stundas 

UZGLABĀŠANA Sargāt no sala. Uzglabāt temperatūrā 
no +10 °C līdz +30 °C 

UZGLABĀŠANAS LAIKS. 24 mēneši no ražošanas datuma (sk. 
iepakojumu) neatvērtā iepakojumā. 

IEPAKOJUMS: 5L 
 

UZMANĪBU! 

 Neļaujiet neabsorbētai eļļai izžūt! Izžuvusi neabsorbēta eļļa 
atstāj uz virsmas spīdīgus traipus. 

 Koksnei ar zemu uzsūktspēju pirmajā uzklāšanas reizē dažas 
vietas atstājiet neapstrādātas. Šīs vietas tiks aizpildītas eļļas 
ierīvēšanas laikā. 

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

 Grīdas temperatūras paaugstināšanās pēc pārāk spēcīgas 
pulēšanas vai saules staru iedarbības var izraisīts eļļas 
„izsvīšanu”. 

 Uzklāšanas un pulēšanas laikā ir jābūt ieslēgtai grīdas 
apsildes sistēmai. 

 Obligāti sāciet regulāru apkopi, pirms virsma ir nodilusi līdz 
neaizsargātai koksnei. 

 NB! Ievietojiet visus izmantotos organiskos materiālus, 
piemēram, diskus un auduma gabalus, ar ūdeni piepildītā 
metāla tvertnē uz vismaz 16 stundām, lai novērstu 
pašaizdegšanos. Likvidējiet tos, ievērojot pastāvošos 
noteikumus. 
 

LIETOŠANAS LAIKĀ 
 Eļļai ir jābūt istabas temperatūrā. 

 Grīdas temperatūrai ir jābūt no 15 līdz 25 °C. 

 Koksnes mitruma saturam ir jābūt no 5 līdz 12 %. 

 Pirms uzklāšanas uzmanīgi sakratiet kārbu. 

 Vienā piegājienā noklājiet virsmu, kas nav lielāka par 20 m² 
(10 m² vienā piegājienā labos žūšanas apstākļos). 
 

PIRMS GRĪDAS LIETOŠANAS: 

 Grīdu var lietot pēc 1–2 dienām pēc beidzamās pulēšanas. 

 Pirmās nedēļas laikā neslapiniet ar Synteko grīdas eļļu 
apstrādātu grīdu. 

 Pirms pārklājumu vai paklāju ieklāšanas nogaidiet 3 dienas 

 Nelietojiet tvaiku necaurlaidīgus, neslīdošus paklājumus vai 
citus materiālus.. 

 Lai nesaskrāpētu eļļu, krēslu un galdu kājām apakšā 
piestipriniet filca spilventiņus. 

 Regulāri tīriet grīdas ar putekļu sūcēju vai sausu suku. 
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NEPABEIGTU GRĪDU VAI GRĪDU, KAM IR 
JĀNOŅEM VECĀ EĻĻA 
 

1. VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

 Noslīpējiet virsmas 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 100. –120. 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 grīdas eļļas uzklāšanas iztīriet grīdu ar 
putekļu sūcēju un nostipriniet to. Neaizmirstiet notīrīt 
putekļus no grīdlīstēm, palodzēm, radiatoriem u.c. 

 
2. TONĒŠANA 

 DOMO eļļu var viegli sajaukt ar TINTING PASTE 1675, 
pievienojot tonēšanas pastu eļļai un kārtīgi sakratot 
trauku (skatiet atsevišķi Produkta informāciju).  

 Vienmēr izmantojiet pilnas tonēšanas pastas tūbiņas.  

 Lai izvairītos no krāsu atšķirībām, iztukšojiet tūbiņas 
pilnībā. 

 

SYNTEKO DOMO 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 

 
 
 
 
3. SAGATAVOŠANA 

 Pirms darba sākšanas aizsargājiet blakus esošās vietas 
pret šļakstiem un noplūdēm.  

 Nepieciešamais slāņu skaits ir atkarīgs no grīdas eļļas 
uzsūktspējas.  

 Vislabāko rezultātu ir iespējams panākt ar vairākām 
plānām kārtām. Skuju koki un dižskābardis uzsūc vairāk 
eļļas, cieta un eksotiska (eļļaina) koksne uzsūc mazāk. 
Koksne ir jāpiesūcina labi, bet ne pārmērīgi. 

 Labi izplānojiet veicamo darbu, sadaliet lielu platību 
mazākos 15–20 m2 laukumos, ko var apstrādāt 20 
minūšu laikā.  

 Karstā, sausā laikā platībām ir jābūt vēl mazākām.  

 Pirms lietošanas un lietošanas laikā uzmanīgi sakratiet 
kārbu. 

 
4. UZKLĀŠANA 

 Uzklājiet Synteko grīdas eļļu ar gumijas lāpstiņu vai 
uzlejiet tieši uz grīdas un izklājiet ar sarkano disku.  

 Grūti aizsniedzamās vietās parastā aplikatora vietā 
izmantojiet nelielu otiņu vai mazāku aplikatoru. Pārāk 
lielas eļļas peļķes radīs šļakstus.  

 Pulēšanai izmantojiet 150 apgr./min vai līdzīgu ātrumu. 
Izklājiet eļļu ar sarkano disku – normālā temperatūrā to 
ir jāsāk darīt 20 minūšu laikā.  

 Pievienojiet eļļu, ja ir nepieciešams.  

 Atkārtojiet procesu tik ilgi, kamēr koks uzsūc eļļu.  

 Kad koksne ir piesūcināta, noberziet visu virsmu ar 
sarkano disku ar 150 apgr./min ātrumu.  

 Savāciet lieko eļļu ar sarkanajam diskam aptītu 
neplūksnainu kokvilnas audumu.  

 Nomainiet audumu, kad tas ir piesūcies. 
 
5. PULĒŠANA 

 Pēc 3-4 stundām grīda ir jānopulē ar sarkano disku 
aptītu sausu, neplūksnainu kokvilnas audumu.  

 Pēc 16–18 stundām grīda ir jānopulē ar sarkano disku. 
Beidzamo pulēšanu veic ar diskam aptītu sausu, 
neplūksnainu kokvilnas audumu ar 150-300 apgr./min 
ātrumu. 

 Neļaujiet neabsorbētai eļļai izžūt! Izžuvusi neabsorbēta 
eļļa atstāj uz virsmas spīdīgus traipus.  

 Izspiesto eļļu nopulējiet atkāroti ar sarkano disku, kad 
grīda pēc beidzamās pulēšanas ir 1–2 dienas izmantota 
staigāšanai.  
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Ar Synteko grīdas eļļām apstrādātas virsmas ir viegli tīrāmas. 
Regulāra kopšana atjaunos jūsu grīdas mirdzumu un palīdzēs 
uzturēt to labā stāvoklī ilgu laiku. 
Parasti pietiek tīrīšana ar putekļu sūcēju un, ja nepieciešams, 
mazgāšanu ar Synteko SOAP 1617 šķīdumu un labi izgrieztu 
audumu. Gumijas pēdu nospiedumus, apavu krēmu, lūpukrāsu, 
tinti u.c. ieteicams uzreiz notīrīt ar Synteko REMOVER 1692 vai 
minerālspirtiem. Izvairīties no beršanas ar cietām sukām vai 
spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem. 
 
Ar Synteko eļļām apstrādātu grīdu periodiskai kopšanai 
izmantojiet Synteko RE-COVER 1620. Tā izmantošanas biežums ir 
atkarīgs no tā, cik daudz pa grīdu staigā un cik bieži to tīra: 

 parasti reizi divos gados dzīvojamās telpās 

 apmēram 2–4 reizes gadā komercplatībās. 
Obligāti sāciet regulāro apkopi, pirms virsma ir nodilusi līdz 
neaizsargātai koksnei. Lokalizētai bojājumu novēršanai var 
izmantot arī RE-COVER. 

 

SYNTEKO GRĪDAS EĻĻAS 
KOPŠANA UN UZTURĒŠANA 

KĀ LIETOT SOAP 1617? 
1. Kad nepieciešams, regulārai tīrīšanai, bet ne agrāk kā vienu 

nedēļu pēc apstrādes ar eļļu.  
2. Grīdas var mazgāt ar 1:20 Synteko SOAP šķīdumu remdenā 

ūdenī ar labi izgrieztu audumu. 
 

KĀ LIETOT REMOVER 1692? 
1. Iztīriet grīdu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to, lai savāktu 

visus netīrumus.  
2. Sagatavojiet Synteko REMOVER šādi: 

 Normālai tīrīšanai ½–1 daļu Synteko REMOVER uz 100 
daļām ūdens 

 Intensīvai tīrīšanai 2–3 daļas Synteko REMOVER uz 100 
daļām ūdens 

3. Samērcējiet maisījumā audumu; nelejiet to tieši uz grīdas.  
4. Izmazgājiet grīdu ar maisījumu un ļaujiet tam vairākas 

minūtes iedarboties. Pēc tam uzsūciet ar suku.  
5. Ja tiek veikta apstrāde ar smilšpapīru un atkārtota 

pārklāšana, ir ieteicams veikt papildu tīrīšanu ar 1 daļu etiķa 
uz 9 daļām ūdens.  

6. Pirms pulēšanas un atkārtotas uzklāšanas grīdai ir jābūt 
pilnīgi sausai. 

 

KĀ LIETOT RE-COVER 1620? 
1. Notīriet grīdu ar Synteko REMOVER šķīdumu. 
2. Pirms Synteko RE-COVER uzklāšanas pārliecinieties, ka grīda 

ir pilnībā sausa.  
3. Uzklājiet to plānā slānī ar gumijas lāpstiņu, grīdas audumu 

vai līdzīgu darbarīku.  
4. Ļaujiet RE-COVER 10–15 minūtes iesūkties grīdā un tad 

uzklājiet to vēlreiz (ja nepieciešams).  
5. Ļaujiet virsmai nožūt 20 minūtes un nopulējiet grīdu ar tīru, 

sausu, neplūksnainu grīdas audumu.  
6. Grīdu var lietot pēc 2–4 stundām. 
7. Iepazīstieties arī ar atsevišķo RE-COVER 1620 produkta 

informāciju. 

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. SAVĀCIET IZŠĻAKSTĪTO ŠĶIDRUMU UN GLABĀJIET LIETOTUS 
AUDUMA GABALUS U.C. UGUNSIZTURĪGĀ TVERTNĒ AR ŪDENI UN IZNĪCINIET. 

Briesmas. Var izraisīt nāvi, ja norijvai iekļūst elpceļos. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā 
informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties 
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura un iepakojuma 
saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Bīstamās astāvdaļas: Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, 
smagais. Satur neodecanoic rūgštis, kobalta karboksilātu un 2-butanona oksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota iedarbība var radīt 
sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.  
ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Maks. gaistošo organisko savienojumu saturs 424 g/l. 
 
Mūsu informācijas pamatā ir laboratorijas testi, un tā ir uzskatāma par produktu izvēles un darba metodes ieteikumu. Tā kā nevaram kontrolēt jūsu darba apstākļus, 
mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un mantiskajiem zaudējumiem, par ko ir pierādīts, ka tos izraisījuši 
kāda mūsu ražota produkta trūkumi un defekti. 

Izplatītājs:  
Sika Baltic SIA 

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