
 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO LUT 
1616 
 

Synteko LUT on pleegitusvahend värskelt lihvitud männi- või kuusepuidust 
põrandatele. Pleegitaja kaitseb okaspuitu kollastumise eest ja hoiab põranda 
heledana paljude aastate vältel. Sobib kasutamiseks ka mööblil, ustel, 
puitpaneelidel, lagedel, jne.. 

 

 

TÖÖOHUTUS 

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis 
www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. 

Söövitav. Ettevaatust. Võib söövitada metalle. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote 
pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Mahavoolanud toode 
absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. NAHALE (või juustele) 
SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada 
mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 
Hoida luku taga. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
 
Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja töömeetodit. Kuna 
kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi ja varakahjustusi, mille kohta on 
olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu. 

Turustaja: 
Sika Estonia OÜ 

Peterburi tee 101, 13812 Tallinn 
www.synteko.ee 

04.12.2014 

VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE EEMALDAMIST VAJAVATE PÕRANDATE ETTEVALMISTUS 
1. PINNA ETTEVALMISTUS 

 Eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus ja mustus. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi ja tugeva rullisurvega.  

 Lihvida põrand nii siledaks kui võimalik. Kui põrandal esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida. 

 Viimane lihvimine viia läbi peene liivapaberiga (120–150) ja võimalikult madala rullisurvega. 

 Puhastage põrand tolmuimejaga. 

 Katke kinni seinad ja teised pinnad, mis võivad leelisega kokku puutuda. 
2. PINNA TÖÖTLEMINE 

 Puidu pind peab enne töötlemist olema kuiv ja puhas. 

 Tähtis! Töötamisel kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille. 

 Raputada anumat põhjalikult. Kasutamise ajal segada leelist, et lubi põhja ei vajuks. 

 Kanda toode nailonpintsliga ühtlase kihina pinnale, jälgides puidukiu suunda ning töödeldes kogu põrandapinna korraga. 

 Põrandapinnale tuleb peale kanda üks või kaks kihti vahepealse kuivamisajaga umbes 2 tundi, teistele pindadele piisab ühest kihist. 

 Pärast kuivamist, umbes 12 tunni pärast, lihvida põrandat kergelt liivapaberiga 150. 

 Puhastage põrand hoolikalt tolmuimejaga.  

 Seejärel võite põranda viimistleda Synteko põrandaõlide või veepõhiste lakkidega. 

 

MATERJALI KULU: 
 8 m²/l, sõltuvalt puidu liigist. 
 

TÖÖVAHENDID:  
 nailonpintsel 

 Puhastada veega koheselt peale kasutamist 

TEHNILISED ANDMED: 
KUIVAMISAEG  
20ºC /50% RH 

 2 tundi/ kiht 

 12 tundi lõplik kuivamine 

PH u. 13 

SÄILITAMINE +5°C kuni  +30°C 

SÄILIVUSAEG 24 kuud avamata pakendis alates 
tootmise kuupäevast (vt. pakendlit) 

PAKEND 1L 
 


