
 

 

INFORMACIJA APIE GAMINĮ 

SYNTEKO LUT 
1616 
 
„Synteko LUT“ – balinimo priemonė naujai nušlifuotoms pušinėms ir eglinėms 
grindims.  Balinimo priemonė apsaugo spygliuočių medieną nuo pageltimo, todėl 
grindys daug metų išlieka šviesios. Tinka ir baldams, durims, medinėms plokštėms, 
luboms ir kt. 

 

 

DARBO SAUGA 

TIK PROFESIONALAMS! Išsamios informacijos ir nurodymų ieškokite šios medžiagos saugos duomenų lape, kurį galima rasti interneto svetainėje 
www.synteko.ee. Čia pateikta tik dalis svarbios informacijos. 

Ėsdinanti. Pavojinga. Gali ėsdinti metalus. Smarkiai pažeidžia akis ir ėsdina odą. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite 
gaminio talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių 
(veido) apsaugos priemones. Išsiliejusį gaminį absorbuoti, kad nepažeistų kitų medžiagų. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 
INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplauti odą 
vandeniu / perplauti po dušu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius, jei tai padaryti 
nesudėtinga. Perplauti dar kartą. Laikyti užrakintą. PRARIJUS: išsiskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 
 
Ši informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir yra skirta padėti vartotojui rasti tinkamiausią produktą ir darbo būdą. Tačiau mes 
nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus.  Mes atsakome tik už žmonėms padarytą žalą 
ir už sugadintus daiktus, jei yra įrodymų, kad tai įvyko dėl mūsų gaminio trūkumų ar defekto.  

Platintojas: 
„Sika Estonia OÜ“ 

Peterburi tee 101, Talinas, Estija 
www.synteko.lt 
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ANKSČIAU NEAPDOROTO PAVIRŠIAUS BEI SENO PAVIRŠIAUS, NUO KURIO PAŠALINTAS 
ANKSTESNIS APDAILOS SLUOKSNIS, PARUOŠIMAS 
1. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

 Pirmiausia šlifavimo mašina pašalinkite nuo paviršiaus seną apdailos sluoksnį ir nešvarumus.  Pirmą kartą šlifuokite stipriai 
spausdami, naudodami šiurkštų šlifavimo popierių.  

 Nušlifuokite grindis kuo lygiau. Jei grindys vietomis nelygios, tas vietas reikia dar papildomai pašlifuoti.  

 Paskutinį kartą šlifuokite spausdami kuo silpniau, naudodami smulkiagrūdį šlifavimo popierių (120-150 numerio). 

 Nusiurbkite grindis dulkių siurbliu.  

 Uždenkite sienas ir kitus paviršius, ant kurių gali patekti šarmo. 
2. PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS 

 Medienos paviršius prieš apdorojimą turi būti sausas ir švarus. 

 Dėmesio! Dirbti su apsauginėmis pirštinėmis ir akiniais. 

 Prieš naudojimą gaminio indą reikia gerai sukratyti. Naudojimo metu gaminį reikia pamaišyti, kad kalkės nenugrimztų ant dugno. 

 Gaminį tepkite nailoniniu teptuku tolygiu sluoksniu, medienos plaušų kryptimi. Visą grindų paviršių reikia padengti iš karto. 

 Grindis reikia padengti vienu arba dviem sluoksniais, paliekant paviršių džiūti maždaug 2 valandas; kitiems paviršiams užtenka vieno 
sluoksnio. 

 Paviršiui išdžiūvus, maždaug po 12 valandų, grindis reikia šiek tiek pašlifuoti 150 numerio švitriniu popieriumi. 

 Kruopščiai nusiurbkite grindis dulkių siurbliu.   

 Vėliau grindis galima apdoroti „Synteko“ grindų alyva arba vandeniniu laku. 

 

MEDŽIAGOS SĄNAUDOS: 
 8 m²/l (priklauso nuo medienos rūšies) 
 

DARBO ĮRANKIAI  
 Nailoninis teptukas 

 Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu 

TECHNINIAI DUOMENYS 
DŽIŪVIMO LAIKAS 
20 °C / 50 % sant. 
drėgn. 

 vienas sluoksnis 2 val.  
 visiškai išdžiūsta per 12 val.  

PH apie 13 

LAIKYMAS nuo +5 °C iki +30 °C 

LAIKYMO TERMINAS Neatidarytoje pakuotėje 24 mėn. nuo 
pagaminimo datos (žr. pakuotę) 

PAKUOTĖ 1 L  
 

http://www.synteko.ee/

