
 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO MIXIT 
1690 
 

Synteko MIXIT on 1-komponentne veepõhine sideaine, mis segatuna 
lihvimistolmuga  moodustab pahtlisegu 

KASUTUSALA: puitpõrandate vuukide  ja pragude 
täitmiseks ning pahteldamiseks enne 
viimistlemist Synteko põrandalakkidega ja –
õlidega  
 

TOOTE OMADUSED: 
• kuni < 3 mm pragude täitmiseks 
• head täiteomadused 
• väike mahukahanemine ja pragunemine 
• hea lihvitavusega 
• ei kollastu 
 

MATERJALIKULU: 
• 8-12 m²/L  
 

SEGAMINE: 
Segu võib segada otse põrandal lisades MIXIT’t järk-järgult 
lihvimistolmule kuni mass muutub ühtlaseks. 
 

TÖÖVAHENDID: 
• roostevaba terasspaatel laiusega 250-300mm 
• peale kasutamist puhastada koheselt veega 
 

TEHNILISED ANDMED: 
SIDEAINE Ise ristsiduvate butüül-metakrülaat ko-

polümeeride dispersion 

KUIVAINE SISALDUS u.. 33% (ISO 3251) 

pH u. 7-8 

VISKOOSSUS u. 70 sek. (ISO 6) 

TIHEDUS u. 1035 kg/m³ (ISO 2811-1) 

KUIVAMISAEG u. 60 min.  23°C/50% RH juures 

SÄILITAMINE Säilitada temperatuuril  +10°C ...+30°C 

SÄILIVUSAEG 12 kuud avamata pakendis alates 
tootmise kuupäevast (vt. pakendilt) 

PAKEND 1 L  
 

TÄHELEPANU! 

• Puitu, mida on eelnevalt keemiliselt töödeldud või 
mehaaniliselt pressitud ei saa viimistleda veepõhiste 
lakkidega. 

• Loksutage anumat korralikult enne kasutamist. 
• Kandke pinnale võimalikult õhuke kiht pahtlit. 
• Olge kindel, et eemaldate pinnalt kogu üleliigse pahtli. 

Pahtel peab jääma ainult pragudesse ja vuukidesse.  
• Laiemad vuugid ja praod võivad vajada mitmekordset 

täitmist.  
• Kasutades roostevabast terasest pahtlilabidat väldite 

võimalikke värvimuutusi.  
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PEALEKANDMISE AJAL 
• toote temperatuur  =  ruumi temperatuur u. 23°C 
• põranda temperatuur 15–25 C° 
• puidu niiskussisaldus 5–15% 
• õhuniiskus 50 – 60 % RH 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I PINNA ETTEVALMISTUS 
1. Eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus, 

mustus ja ebatasasused. Esimene lihvimine teha jämeda 
liivapaberi ja tugeva rullisurvega.  

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

3. Viimane lihv teha liivapaberiga 80 kuni puhta puiduni.  
4. Enne Synteko MIXIT’i kasutamist puhastada põrandapind 

ning praod tolmuimejaga.  
 
 
 
II SEGAMINE  
1. Peale lihvimist võib hakata ettevalmistama MIXIT 

pealekandmist kuni 3mm laiuste vuukide ja pragude 
täitmiseks.  

2. Loksutage anumat hoolikalt enne lihvimistolmu segamist 
sideainega. 

3. Kasutage servalihvimisel saadud lihvimistolmu.  
4. Segu võib segada otse põrandal lisades lihvimistolmule 

järk-järgult MIXIT’it kuni moodustub spaatliga 
pealekandmiseks sobiva paksusega homogeenne mass. 

5. Kui segu tundub liiga kuiv, lisage MIXIT’t ja segage 
soovitud konsistentsi saavutamiseni. 

6. Paksem segu on vajalik laiemate ja vedelam segu 
kitsamate pragude täitmiseks. 

SYNTEKO MIXIT 
KASUTUSJUHEND 

 
 
 
III PAHTELDAMINE 
1. Katke seguga kogu põrand, kasutades roostevaba 

terasspaatlit.  
2. Hoidke spaatlit nii, et segu täidaks tihedalt vuugid ja 

praod.  
3. Veenduge, et kõik praod on korralikult täidetud. 

Vajaduse korral katke põrand uuesti 
4. Kui vaja lisage MIXIT’t et segu oleks vajaliku 

konsistentsiga. 
5. Umbes 60 minuti pärast, kui pind on kuivanud, 

eemaldage pinnalt pahtlisegu ülejäägid, lihvides seda 
lihvpaberiga 80.  

6. Segu peab jääma ainult vuukidesse ja tühemikesse.  
7. Enne põranda lakkimist või õlitamist lihvige põrand 

lihvpaberiga nr. 120-180 üle. 
8. Puhastada põrand tolmuimejaga ja seejärel õlitada ja/või 

lakkida Synteko toodetega. 
9. Praod, mis on laiemad kui 3 mm vajavad mitmekordset 

täitmist ja pikemat kuivamisaega. 
 
 
 
IV LAKKIMINE JA ÕLITAMINE 
1. Parima tulemuse kindlustamiseks soovitame MIXIT 

pahtliseguga täidetud põrandaid viimistleda Synteko 
põrandalakkide või -õlidega  

2. Lugege enne toodete kasutamist eraldi tootekirjeldusi.  

TÖÖOHUTUS 

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis 
www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. 
 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva 
enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja 
rahvusvaheliste õigusaktidega.  
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. 
 
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, Tallinn 
www.synteko.ee 
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