
 

 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA 
 

SYNTEKO HARDWAX OIL 
1635 
 

Cietais vasks - eļļa uz augu eļļas izejmateriālu bāzes, nesatur 
šķīdinātājus, piešķir parketa un koka grīdai lielāku nodilumizturību, 
pretslīdes noturību un izturību pret šķidrumu iedarbību.  

PIELIETOJUMS: intensīvi ekspluatējamai 
koka un parketa grīdai. 
 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
• Atjaunojamie izejmateriāli, nesatur kobaltu un šķīdinātājus 
• Lieliska nodilumizturība, ko nodrošina ļoti labas 

piepildīšanas īpašības 
• Pretslīdes klase R10 saskaņā ar DIN 51130 
• Ļoti laba izturība pret ūdens iedarbību (nav redzamu zīmju 

pēc 24 stundām) 
• 1 dienas sistēma: grīdu var sākt uzmanīgi lietot nākamajā 

dienā pēc uzklāšanas 
• Var tonēt ar «Synteko TINTING PASTE» 7 krāsas toņos 
 

PATĒRIŅŠ 
• 15-60 m²/l, atkarībā no darbarīkiem un koku sugas 

 
DARBARĪKI 
• Gumijas lāpstiņa, platums: 300–500 mm 
• Sarkanais disks  
• 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 Nesatur šķīdinātājus 

CIETO DAĻIŅU SATURS Apmēram 99,5% 

VISKOZITĀTE 2,8 P ICI 23 °C temperatūrā 

BLĪVUMS Apmēram 970 kg/m³  

UGUNSBĪSTAMĪBA Nav uzliesmojošs 

ŽŪŠANAS LAIKS  
23 °C/50% RH 

Apmēram 12 stundas  

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

GLABĀŠANAS LAIKS 36 mēneši no ražošanas datuma 
neatvērtā iepakojumā (sk. uz 
iepakojuma) 

IEPAKOJUMS 1 l, 5 l 

 

UZMANĪBU! 

• Neļaut neabsorbētai eļļai nožūt! Izžuvusi neabsorbēta eļļa 
atstāj uz virsmas spīdīgus traipus. 

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

dažas vietas jāatstāj neapstrādātas. Šīs vietas tiks aizpildītas 
eļļas ierīvēšanas laikā. 

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

• Uzklāšanas un pulēšanas laikā ir jābūt ieslēgtai grīdas 
apsildes sistēmai. 

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

• Blīvus un ļoti eļļainus un sveķainus koksnes materiālus nedrīkst 
pārāk smalki noslīpēt, aizverot to tekstūru, jo tas neļaus eļļai 
iekļūt koksnes porās. 

• 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 
• Eļļai ir jābūt istabas temperatūrā. 
• Grīdas temperatūrai ir jābūt no 15 līdz 25 °C. 
• Koksnes mitrumsaturam ir jābūt no 5 līdz 12 %. 
• Pirms lietošanas un lietošanas laikā trauks uzmanīgi jāsakrata. 
• Vienā reizē jāapstrādā virsma, kas nav lielāka par 20 m² (10 m² vienā 

reizē labos žūšanas apstākļos). 
 

GRĪDAS LIETOŠANA 

• Grīdu var lietot 1-2 dienas pēc pēdējās pulēšanas. 
• Pirmās nedēļas laikā nedrīkst saslapināt ar «Synteko» grīdas eļļu 

apstrādātu grīdu, lai izvairītos no baltiem traipiem (ūdens 
zīmes). 

• Pirms grīdsegu vai paklāju uzklāšanas jānogaida 3 dienas. 
• Nelietot tvaiknecaurlaidīgus, neslīdošus izolējošos slāņus un 

citus segumus. 
• Lai nesaskrāpētu apdari, zem krēslu un galdu kājām 

jāpiestiprina filca paliktnīši. 
• Grīda regulāri jātīra ar putekļu sūcēju vai «Synteko SOAP» 

šķīdumā samitrinātu virvju slotu. 
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NEAPSTRĀDĀTAS GRĪDAS VAI NO VECĀ 
PĀRKLĀJUMA ATTĪRĀMAS GRĪDAS EĻĻOŠANA 
 
1. VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

• Ar slīpēšanas mašīnas palīdzību no koksnes jānoņem 
vecie apstrādes līdzekļi un piesārņojums. Pirmā 
slīpēšana veicama ar rupjgraudainu smilšpapīru, 
izmantojot stipru spiedienu.  

• Grīda jānoslīpē pēc iespējas gludi. Ja grīdā ir 
nelīdzenumi, tie jānoslīpē atsevišķi.  

• Beigu slīpēšanai lieto 100.-120. numura smilšpapīru un 
iespējami mazāku spiedienu uz slīpēšanas mašīnas. Ja 
rullīša spiediens ir pārāk liels, mīksto koksni var 
saspiest. Mitruma ietekmē grīdas šķiedra pacelsies, 
uzbriestot līdz sākotnējam tilpumam. 

• Pirms «Synteko» grīdas eļļas uzklāšanas grīda jāattīra ar 
putekļu sūcēju. Putekļi jānotīra arī no grīdlīstēm, 
palodzēm, radiatoriem utt. 
 

2. TONĒŠANA 
• Eļļu HARDWAX 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 HARDWAX OIL 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

 
 
 
3. SAGATAVOŠANĀS EĻĻOŠANAI 

• Pirms darba sākšanas jānodrošina blakus esošo vietu 
aizsardzība pret šļakatām un noplūdēm.  

• Nepieciešamais kārtu skaits ir atkarīgs no grīdas eļļas 
absorbcijas spējas.  

• 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. Koksne ir jāpiesūcina labi, bet ne 
pārmērīgi. 

• Labi jāizplāno veicamais darbs, sadalot lielu platību 
mazākos 15-20 m2 laukumos, ko var apstrādāt 20 
minūšu laikā. Karstā, sausā laikā grīdas platībām ir jābūt 
vēl mazākām.  

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

• Pirms lietošanas un lietošanas laikā trauks uzmanīgi 
jāsakrata. 
 

4. EĻĻOŠANA 
• «Synteko HARDWAX OIL» jāuzklāj ar gumijas rullīti vai 

jāuzlej tieši uz grīdas un jāsadala ar sarkano disku.  
• Grūti aizsniedzamās vietās parastā aplikatora vietā 

izmantojama neliela ota vai mazāks aplikators. Pārāk 
lielas eļļas peļķes radīs šļakstus.  

• Pulēšanai izmantojams 150 apgr/min vai līdzīgs ātrums. 
Eļļa jāiestrādā ar sarkano disku – normālā temperatūrā 
tas jāsāk 20 minūšu laikā. 

• Jāpievieno eļļa, ja ir nepieciešams.  
• Process jāatkārto tik ilgi, kamēr koksne uzsūc eļļu.  
• Kad koksne ir piesūcināta, visa virsma jānoslīpē, 

izmantojot sarkano disku un ātrumu 150 apgr/min.  
• Liekā eļļa jānoņem ar sarkanajam diskam aptītu 

neplūksnainu kokvilnas lupatu.  
• Kad lupata ir piesūkusies ar eļļu, tā jānomaina. 

 
5. PULĒŠANA 

• Pēc 3 stundām grīda ir jānopulē ar sarkano disku. 
• Beidzamo pulēšanu veic ar diskam aptītu sausu, 

neplūksnainu kokvilnas lupatu un ātrumu 300 
apgr/min. 

• Nedrīkst ļaut neabsorbētai eļļai nožūt! Izžuvusi 
neabsorbēta eļļa HARDWAX OIL atstāj uz virsmas 
spīdīgus traipus.  
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Ar «Synteko» grīdas eļļu apstrādātas virsmas ir viegli tīrāmas. 
Regulāra kopšana atjaunos grīdas spīdumu un palīdzēs to uzturēt 
labā stāvoklī ilgu laiku. 
Parasti pilnīgi pietiekama ir tīrīšana ar putekļu sūcēju un, ja 
nepieciešams, mazgāšana ar Synteko SOAP 1617 šķīdumu un labi 
izgrieztu lupatu. Gumijas zoļu nospiedumus, apavu krēma, lūpu 
krāsas, tintes u.c. pēdas ir ieteicams uzreiz notīrīt ar Synteko 
REMOVER 1692 vai minerālspirtu. Izvairīties no beršanas ar cietu 
suku vai spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem. 
 
Ar «Synteko» eļļu apstrādātas grīdas periodiskai kopšanai 
izmantojams produkts Synteko RE-COVER 1620. Tā lietošanas 
biežums ir atkarīgs no tā, cik intensīva ir grīdas ekspluatācija un cik 
bieži tā tiek tīrīta: 

• parasti reizi divos gados dzīvojamās telpās, 
• apmēram 2-4 reizes gadā komercplatībās. 

Regulāra apkope jāsāk, pirms virsma ir nodilusi līdz neaizsargātai 
koksnei. Atsevišķu 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. Grīdu var mazgāt ar «Synteko SOAP» šķīdumu (1:20 ) 

remdenā ūdenī, lietojot labi izgrieztu lupatu. 
 

KĀ LIETOT «REMOVER 1692»? 
1. Grīda jāattīra ar putekļu sūcēju vai jāizmazgā, lai savāktu 

visus netīrumus.  
2. «Synteko REMOVER» jāsagatavo šādi: 

• Normālai tīrīšanai: ½-1 daļa «Synteko REMOVER» uz 
100 daļām ūdens 

• Intensīvai tīrīšanai: 2-3 daļas «Synteko REMOVER» uz 
100 daļām ūdens 

3. Lupata jāsamērcē maisījumā; to nedrīkst liet tieši uz grīdas.  
4. Grīda jāizmazgā, ļaujiet maisījumam vairākas minūtes 

iedarboties. Pēc tam virsma jānoslauka ar sausu slotu.  
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 apstrādes grīdai ir jābūt pilnīgi 
sausai. 

 

KĀ LIETOT «RE-COVER 1620»? 
1. Grīda jāattīra ar «Synteko REMOVER» šķīdumu. 
2. Pirms «Synteko RE-COVER» uzklāšanas jāpārliecinās, ka grīda 

ir pilnīgi sausa.  
3. «Synteko RE-COVER» jāuzklāj  plānā kārtā ar gumijas 

lāpstiņu, grīdas lupatu vai līdzīgu darbarīku.  
4. Jāļauj, lai «RE-COVER» 10–15 minūtes iesūcas grīdas virsmā 

un tad jāuzklāj vēlreiz (ja nepieciešams).  
5. Jāļauj virsmai nožūt 20 minūtes, un tad grīda jānopulē  ar 

tīru, sausu, neplūksnainu grīdas lupatu.  
6. Grīdu var lietot pēc 2-4 stundām. 
7. Skatiet arī  atsevišķu «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. SAVĀKT IZLIJUŠO VIELU UN GLABĀT LIETOTĀS LUPATAS U.C. 
UGUNSDROŠĀ TVERTNĒ AR ŪDENI UN LIKVIDĒT. 
 
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.  
ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Maks. gaistošo organisko savienojumu saturs 4g/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 Estonia Baltics OÜ 

Peterburi tee 101, 13812 Tallina, 
Igaunija 

www.synteko.lv 
 

Datums: 20.01.2015 
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