
 

 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO NATURAL 
1608 
 

Synteko NATURAL on männivaigul põhinev põrandaõli, kuhu ei ole lisatud 

lahusteid ja mis on mõeldud uue ning varem õliga töödeldud puitpõrandate 

viimistlemiseks, aga samuti ka korkpõranda, trepiastmete, aknalaudade ja teiste 

puitdetailide õlitamiseks. 

 
KASUTUSALA: 
suure koormusega põrandatel nagu bürood, 
kauplused, ootesaalid, jne.  

 

TOOTE OMADUSED: 
 ei sisalda lahusteid 

 praktiliselt lõhnatu 

 väga hea katvusega, mille tõttu kulu väga väike 

 kiiresti kuivav 

 lihtne kasutada 

 ei kollastu 

 suurepärane kulumiskindlus 

 ülelakitav Synteko veepõhiste lakkidega 

 võimalik toonida Synteko toonimispastadega 7 erinevas 
värvitoonis  

 

MATERJALIKULU: 
 15 – 60 m²/l, sõltuvalt puidu liigist ja töövahenditest 

 

TÖÖVAHENDID: 
 Naturaalkummist aplikaator laiusega 300-500 mm 

 Punane poleerketas 

 Poleertekstiilid 

 Puhasta töövahendid  lakibensiiniga. 

 Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna 
koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks  veega 
täidetud anumasse ja seejärel hävitada. 

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE alküüdvaik 

KUIVAINE 
SISALDUS 

u. 99% 

VISKOOSSUS 320 cP ICI 23 °C juures 

TIHEDUS u. 955 kg/m³  

TULEOHT Ei ole tuleohtlik 

PEALEKANDMISE 
AEG 

Viimase poleerimise soovitame teha  u. 3 
tundi peale viimase kihi pealekandmist  

KUIVAMISAEG u. 16 tundi 23°C /50% RH juures 

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

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

PAKEND 1L, 5L 

 

TÄHELEPANU! 

 Enne põranda kuivama jätmist eemaldage puidu pinnalt 
kõik liigne õli. Kuivanud sisseimbumata õli jätab 
põrandapinnale läikivad laigud. 

 Õli kuivamine aeglustub, kui ruumi temperatuur on alla 18 
°C või kui põrandal on liiga palju õli.  

 Põrandaküte peab õlitamise ja poleerimise ajal olema 
sisselülitatud. 

 Põranda lõplik poleerimine või katmine veepõhise lakiga ei 
ole aga enne võimalik, kui õli on lõplikult kuivanud. 

 Vähese imavusega puidul jätke esimese kihi pealekandmisel 
mõned kohad õlitamata. Poleerkettaga poleerimisel kandub 
õli ka nendele aladele. 

 Alustage regulaarse hooldusega enne kui kasutamisest 
tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud 

 NB! Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna 
koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks  veega 
täidetud anumasse ja seejärel hävitada. 

SOOVITUSED PEALEKANDMISEKS 
 Õli temperatuur peab vastama ruumi temperatuurile 

 Puidu temperatuur 15–25 C° 

 Õhuniiskus 50-55% 

 Niiskussisaldus puidus: okaspuit <12%, lehtpuit <8%  

 Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamist ja ka töötamise 
ajal.  

 Suured pinnad tuleb jagada u. 20m2 suurusteks aladeks (10m2 

kuivades ja kuumades tingimustes). 
 

PÕRANDA KASUTAMINE 

 Põrandat võib kasutada 1-2 päeva peale viimast poleerimist 

 Ärge peskevärskelt õlitatud  põrandat  vee ja puhastusainetega 
esimese nädala jooksul.  

 Vaibad ja põrandakatted paigaldage 3 päeva pärast õlitamist.  

 Ärge katke lakipindu mittepoorsete kattematerjalidega.  

 Katke toolide ja laudade jalad vilditükkidega, et vältida 
põranda kriimustamist.  

 Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või kuivaks 
väänatud mopiga.  
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VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE 
EEMALDAMIST VAJAVATE PÕRANDATE 
ÕLITAMINE 
 

1. PINNA ETTEVALMISTUS 

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

 Lihvimise juures tuleb jälgida, et lihvpaberi vahetusel 
jämedamast peenemaks  jäetakse vahele ainult üks 
suuruse aste (näit 36-50-80-100).  

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

 Viimane lihvimine viia läbi liivapaberiga 100-120 ja 
võimalikult madala rullisurvega. Mitte kasutada 
peenemat liivapaberit, kuna puidu imavus on siis 
väiksem. 

 Puhastage põrand tolmuimejaga. Ärge unustage 
pühkida tolmu ka põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja 
radiaatoritelt. 

 
2. TOONIMINE 

 Lisage NATURAL’ile toonimispastat TINTING PASTE 
vahekorras 1 tuub toonimispastat 1L põrandaõli kohta. 

 Loksutage hoolikalt (vt. eraldi tootekirjeldust). 

  Kasutage alati ära kogu tuubi sisu, et vältida 
värvierinevusi erinevate segamiskoguste vahel. 

 Toonitud õlil säilivad kõik samad omadused, mis 
toonimata õlil. 

 
3. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS 

 Enne õlitamise alustamist kaitsta külgnevad alad 
pritsmete eest.  

 Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub 
põrandasse.  

 Parima tulemuse saab, kui kanda õli põrandale mitme 
õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab rohkem, lehtpuit 
ja õlised puiduliigid vähem. Puit peab olema 
küllastatud, kuid imendumata põrandaõli tuleb 
eemaldada.  

 Suured pinnad tuleb jagada 15–20 m2 suurusteks 
aladeks, mida on võimalik töödelda 20 minuti jooksul. 

 Kuivas ja kuumas ruumis tuleb töödeldava pinna suurust 
veelgi vähendada. 

 Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamise algust. 
 

SYNTEKO NATURAL 
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4. ÕLITAMINE 

 Valage õli kanistrist põrandale ja kandke ühtlase 
õhukese kihina aplikaatoriga laiali.  

 Kasutage väikest pintslit või aplikaatorit raskesti 
ligipääsetavate, nagu nurgad, radiaatorite alused, jne. 
alade töötlemiseks.  

 Umbes 15 minuti pärast alustage põranda töötlemist 
poleermasinaga, punase poleerkettaga kiirusel 150 p/min, 
kuni kogu õli on imbunud puidu sisse. 

 Vajadusel lisage õli kohtadesse, kus puit on õli endasse 
imanud (puit paistab kuivana).  

 Korrake protsessi kuni puit on küllastunud.  

 Kui puit on õlist küllastunud, poleerige kogu pind 
punase poleerkettaga (150 p/min).  

 Eemaldage liigne õli poleerriide ja punase 
poleerkettaga. 

 Vahetage poleerketast või -riiet kui see on õliga 
täitunud.  

 Ärge kandke põrandale korraga rohkem õli, kui jõutate 
20 minuti jooksul laiali ajada. Oodake kuni õli on 
imendunud (u. 10 - 20 minutit). Vajadusel lisage õli 
kohtadesse, kus puit on õli endasse imanud (puit 
paistab kuivana).  

 
5. POLEERIMINE 

 3 –4 tunni möödudes poleerige põrand esmalt kuiva 
punase poleerkettaga.  

 Lõplik poleerimine teostage puuvillase ebemevaba 
poleerriidega kiirusel 150-300 p/min. 

 Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada. 
Sisseimbumata kuivanud õli jätab põrandale läikivad 
plekid. 

 Soovitav on lasta enne kasutuselevõttu põrandal 
kuivada 1–2 päeva. Esimesel nädalal tuleb hoiduda 
põranda pesemisest. 
 

6. ÜLELAKKIMINE VEEPÕHISTE LAKKIDEGA 

 Õlitatud põranda ülelakkimine annab võimaluse lakitud 
põranda toonimiseks, täiustab eksootiliste puiduliikide 
värvitooni ning vähendab veepõhiste lakkidega 
viimistletud põrandate värvimuutusi puidul.  

 Lakikiht annab pinnale täiendava kaitse ja lihtsustab 
hooldust. 

 Õlitatud põranda võib katta kõikide Synteko veepõhiste 
lakkidega 16 tunni möödudes normaaltingimustes. 

 Enne lakkimist poleerige põrand puuvillase ebemevaba 
poleerriidega kiirusel 150-300 p/min, et eemaldada 
pinnale imbunud õlijäägid. 
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SYNTEKO PÕRANDAÕLID 
HOOLDUS JA KORRASHOID 

TÖÖOHUTUS 

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis 

www.synteko.ee.  Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. 
 
ISESÜTTIMISE OHT! SISALDAB OKSÜDEERUVAT ÕLI. JÄÄGID JA SAASTUNUD HEITMED KOGUDA KOKKU 
TULEKINDLASSE MAHUTISSE NING HÄVITADA. 

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 neodekaanhapet, koobaltisoola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. EL norm 
sellele tootele on (kat. A/i): 500 g/l (2010). Toode sisaldab: maksimaalselt 8 g/l LOÜ  
 
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 

 
Kuupäev: 04.12.2014 

Synteko õlidega töödeldud pindu on lihtne hoida puhtana. 
Hooldades õlitatud põrandat õigesti, ei pea seda enam kunagi 
lihvima. 
Tavaliselt piisab regulaarsest tolmuimejaga puhastamisest ning 
vajadusel Synteko SOAP 1617 lahusesse kastetud ning hästi välja 
väänatud mopiga pesemeisest. Kummitalla, kingaviksi, 
huulepulga, tindi, pori ja muud jäljed eemaldada kasutades 
Synteko REMOVER’t 1692 või lakibensiiniga, Vältige karedaid 
harju või väga tugevaid puhastusvahendeid.  
 
Synteko RE-COVER 1620 on Synteko õlidega töödeldud 
põrandate perioodiliseks hoolduseks mõeldud hooldusõli. Selle 
kasutamissagedus sõltub sellest, kui kõrge kasutusastmega 
põrand on ja kui tihti põrandat puhastatakse:  

 Tavaliselt üle aasta elamispindadel 

 umbes 2–4 korda aastas äripindadel.  
Kindlasti tuleks alustada regulaarse hooldusega enne, kui põrand 
on kulunud puhta puiduni. Regulaarne hooldus taastab põranda 
läike ja hoiab seda kaua kaunina. RE-COVER’it võib kasutada ka 
paikseks parandamiseks. 

KUIDAS KASUTADA SOAP 1617? 
1. Vajaduse korral regulaarseks puhastamiseks, kuid mitte 

enne kui üks nädal pärast põrandate õlitamisest. 
2. Pesta käesooja veega vahekorras 1:20, kasutades hästi 

väljaväänatud moppi. 
 

KUIDAS KASUTADA REMOVER 1692? 
1. Igasuguse mustuse eemaldamiseks puhastada põrand 

tolmuimeja või mopiga.  
2. Valmistage REMOVER’i lahus ette järgnevalt: 

 Tavaliseks puhastamiseks ½ - 1 osa REMOVER’it 100 osa 
vee kohta 

 Tugevaks puhastamiseks 2–3 osa REMOVER’it 100 osa vee 
kohta 

3. Kasta lapp lahusesse, mitte valada seda otse põrandale. 
4. Teha mopp märjaks, lasta lahusel mõned minutid mõjuda ja 

väänata kuivaks.  
5. Kui põrand on plaanis lihvida ja uuesti viimistleda, soovitame 

täiendavalt puhastada vee ja äädika lahusega (1 äädikat ja 9 osa 
vett).  

6. Põrand peab enne lihvimist ja uue viimistluskihiga katmist olema 
täiesti kuiv. 

 

KUIDAS KASUTADA RE-COVER 1620? 
1. Puhastada põrand Synteko REMOVER lahusega.  
2. Enne hooldusõli pinnale kandmist peab põrand olema täiesti 

kuiv.  
3. Kanda põrandale õhukese kihina kummispaatli, põrandalapi 

või muu samaväärse abil.  
4. Lasta hooldusõlil põrandasse imbuda 10–15 minuti jooksul 

enne teistkordset katmist (vajaduse korral).  
5. Lasta pinnal 20 minutit kuivada. 
6. Poleerida põrand puhta, kuiva, ebemevaba põrandalapiga. 
7. Põrandat võib kasutada 2-4 tunni pärast. 


