
 

 

GAMINIO APRAŠYMAS 
 

SYNTEKO MIXIT 
1690 
 

„Synteko MIXIT“ – tai vienkomponentis vandeninis rišiklis, kurį sumaišius su 
šlifavimo dulkėmis gaunamas glaisto mišinys 
 
PASKIRTIS: medinių grindų siūlėms užpildyti ir 
užglaistyti prieš dengiant jas „Synteko“ grindų 
laku arba alyva 
 

GAMINIO SAVYBĖS 
• < 3 mm plyšiams užpildyti 
• gerai užpildo 
• mažai suslūgsta ir trūkinėja 
• lengvai šlifuojamas 
• nepagelsta 
 

SĄNAUDOS 
• 8–12 m²/l 
 

MAIŠYMAS 
Mišinį galima sumaišyti tiesiai ant grindų po truputį pilant 
MIXIT į šlifavimo dulkes, kol susidarys homogeniška masė. 
 

DARBO ĮRANKIAI 
• nerūdijančiojo plieno mentelė, plotis 250–300 mm 
• įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
RIŠIKLIS Savaime kryžmines jungtis sudaranti 

butilo metakrilato kopolimerų 
dispersija 

SAUSŲJŲ MEDŽIAGŲ 
DALIS 

apie 33% (ISO 3251) 

pH apie 7–8 

KLAMPA apie 70 sek. (ISO 6) 

TANKIS apie 1 035 kg/m³ (ISO 2811-1) 

DŽIŪVIMO LAIKAS apie 60 min. esant 23°C ir 50% sant. 
drėgniui  

LAIKYMAS +10 °C ... +30 °C temperatūroje 

LAIKYMO TERMINAS Neatidarytoje pakuotėje 12 mėn. nuo 
pagaminimo dienos (žr. pakuotę) 

PAKUOTĖ 1 L 
 

DĖMESIO! 

• Vandeniniu laku negalima lakuoti cheminiu būdu 
apdorotos ir mechaniškai suspaustos medienos. 

• Prieš naudojimą indą gerai sukratykite. 
• Paviršių padenkite kuo plonesniu glaisto sluoksniu. 
• Nuo paviršiaus reikia pašalinti visą glaisto perteklių. 

Glaisto turi likti tik plyšiuose ir siūlėse.  
• Platesnes siūles ir didesnius plyšius gali reikėti užpildyti 

per kelis kartus.  
• Nerūdijančiojo plieno mentelė padeda išvengti spalvos 

pasikeitimo.  

www.synteko.lt 
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GLAISTYMO METU 
• gaminio temperatūra = kambario temperatūra (apie 23 °C) 
• grindų temperatūra 15–25 °C 
• medienos drėgnis 5–15 % 
• sant. oro drėgnis 50–60 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I PARUOŠIMAS 
1. Šlifavimo mašina pašalinkite nuo paviršiaus seną apdailos 

sluoksnį, nešvarumus ir nelygumus. Pirmą kartą šlifuokite 
dideliu spaudimu, naudodami šiukštų šlifavimo popierių. 

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

3. Paskutinį kartą paviršių nušlifuokite 80 numerio šlifavimo 
popieriumi iki grynos medienos.  

4. Prieš naudodami „Synteko MIXIT“, medines grindis ir 
plyšius nusiurbkite dulkių siurbliu.  

 
 
 
II MAIŠYMAS 
1. Nušlifavus paviršių 80 numerio šlifavimo popieriumi, 

galima pradėti ruošti MIXIT iki 3 mm pločio siūlėms ir 
plyšiams užpildyti.  

2. Prieš maišydami su šlifavimo dulkėmis, rišiklio indą gerai 
sukratykite. 

3. Naudokite šlifuojant briaunas gautas dulkes. 
4. Mišinį galima sumaišyti tiesiai ant grindų po truputį pilant 

MIXIT į šlifavimo dulkes, kol susiformuos homogeniška, 
dengimui mentele tinkamos konsistencijos masė.  

5. Jei mišinys atrodo per sausas, įpikite dar MIXIT ir 
maišykite, kol gausite reikiamą konsistenciją. 

6. Platesniems plyšiams reikia tirštesnio, o siauresniems 
plyšiams – skystesnio mišinio. 

„SYNTEKO MIXIT“ 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
 
 
III GLAISTYMAS 
1. Nerūdijančiojo plieno mentele padenkite mišiniu visą 

grindų plotą.  
2. Mentelę laikykite taip, kad mišinys gerai užpildytų siūles 

ir plyšius.  
3. Patikrinkite, ar visi plyšiai gerai užpildyti. Jei reikia, 

padenkite grindis dar kartą. 
4. Jei reikia, įpilkite dar MIXIT, kad mišinys būtų reikiamos 

konsistencijos. 
5. Paviršiui išdžiūvus, maždaug po 60 minučių, pašalinkite 

nuo paviršiaus glaisto perteklių nušlifuodami jį 80 
numerio šlifavimo popieriumi.  

6. Glaisto turi likti tik siūlėse ir ertmėse.  
7. Platesnius nei 3 mm plyšius reikia užpildyti per kelis 

kartus ir jie ilgiau džiūsta.  
8. Prieš lakuodami ar alyvuodami grindis, nušlifuokite jas 

šlifavimo popieriumi Nr. 120-180. 
9. Grindis nusiurbkite dulkių siurbliu ir alyvuokite ir (ar) 

nulakuokite „Synteko“ gaminiu. 
 
 
 
IV LAKAVIMAS IR ALYVAVIMAS 
1. Siekiant užtikrinti geriausią rezultatą, rekomenduojame 

MIXIT glaisto mišiniu užtaisytas grindis toliau apdoroti 
„Synteko“ grindų laku arba alyva.  

2. Prieš naudodami gaminius perskaitykite jų aprašymus.  

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI! Išsami informacija ir rekomendacijos pateiktos mūsų MSDL (medžiagos saugos duomenų lapuose, angl. MSDS) 
www.synteko.lt. Toliau pateikta tik svarbios informacijos dalis. 
 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į 
akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį ir 
konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti 
alergiją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 
 
ES verčiu apribojimai šiam produktui ( kat. A/i): 140g/l (2007) / 140g/l (2010) Šio produkto sudetyje yra daugiausia 29 g/l lakiuju organiniu 
komponentu (VOC).  
 
Ši informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir ilgalaike praktine patirtimi, ir yra skirta padėti vartotojui rasti tinkamiausią gaminį 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, 13812 Talinas, Estija 
www.synteko.lt 

 
Data: 2014-05-27 www.synteko.lt 
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