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INFORMACIJA APIE GAMINĮ 

SYNTEKO NATURAL 
1608 
 

„Synteko NATURAL“ – alkidinė silpno kvapo alyva be tirpiklių, pasižyminti 
puikiomis savybėmis. Alyva skirta medinėms grindims, bet tinka ir kamštinei 
medžiagai, mediniams laiptams, palangėms, suolams ir kt. 

DĖMESIO! 
 Neleiskite neįsigėrusiai alyvai išdžiūti! Išdžiūvusi neįsigėrusi 

alyva ant paviršiaus palieka blizgias dėmes. 

 Jei medienos sugeriamumas mažas, pirmą kartą dengdami 
kai kurias vietas palikite neapdorotas –  jos pasidengs alyva 
įtrynimo metu. 

 Deguoninio kietėjimo procesas esant žemesnei kaip 18 °C 
temperatūrai bus labai lėtas.  

 Po alyvavimo pakilus grindų temperatūrai, pavyzdžiui, per 
stipriai poliruojant ar saulei apšvietus grindis, alyva gali 
išsiskirti į paviršių. 

 Alyvavimo ir poliravimo metu grindų šildymo sistema turi 
būti įjungta. 

 Nepamirškite, kad alyvuotas grindis reikia prižiūrėti 
reguliariai, kol jos dar nenusitrynė iki grynos medienos. 

 Dėmesio! Kad savaime neužsidegtų, visas organines 
medžiagas (pvz., šluostes) ne mažiau kaip 16 valandų 
laikykite metaliniame inde su vandeniu.  Paskui išmeskite 
jas pagal reikalavimus. 

PASKIRTIS: ypač tinka patalpoms, kur 
reikalingas didelis atsparumas dėvėjimui. 
 

GAMINIO SAVYBĖS 
 Be tirpiklių 

 Beveik bekvapė 

 Geras dengiamumas 

 Greitai džiūsta 

 Lengva naudoti 

 Negelsta 

 Puikus atsparumas vandeniui 

 Galima lakuoti vandeniniu laku 

 Galima tonuoti „Synteko TINTING PASTE“ 

 
SĄNAUDOS 

 

 15– 60 m²/l, priklauso nuo naudojamų įrankių ir 
medienos rūšies 

 

ĮRANKIAI 
 Guminė mentelė, 300–500 mm pločio 

 Raudonas diskas 

 Plaukelių nepaliekanti poliravimo šluostė arba mentelė 

 Įrankiai valomi vaitspiritu  

TECHNINIAI DUOMENYS: 

RIŠIKLIS Alkido esteris 

TIRPIKLIAI Be tirpiklių 

SAUSŲJŲ MEDŽIAGŲ DALIS Apie 99 % 

TANKIS Apie 955 kg/m³  

GAISRO PAVOJUS Nedegi 

DENGIMO LAIKAS 

Po paskutinio sluoksnio, prieš 
poliruojant paviršių paskutinį 
kartą, rekomenduojama palaukti 
apie 3 valandas. 

DŽIŪVIMO LAIKAS  
23 °C / 50 % 

Apie 16 val. 

LAIKYMAS 
Laikyti neužšąlančioje vietoje, 
+10 °C–+30 °C temperatūroje. 

LAIKYMO TERMINAS 
 

Neatidarytoje talpykloje 24 mėn. 
nuo pagaminimo datos (žr. 
pakuotę) 

PAKUOTĖS DYDIS  1L, 5L 

 

NAUDOJIMO METU 
 Grindų alyva turi būti kambario temperatūros. 

 Grindų temperatūra turi būti 15–25 °C. 

 Medienos  drėgnis turi būti nuo 5% iki 12%. 

 Prieš pradedant alyvuoti ir retkarčiais alyvuojant indą 
reikia atsargiai sukratyti. 

 Nepradėkite iš karto alyvuoti didesnio kaip 20 m² ploto 
(10 m² esant geroms džiūvimo sąlygoms). 
 

PRIEŠ NAUDOJANT GRINDIS 

 Grindimis galima pradėti vaikščioti praėjus 1–2 dienoms po 
paskutinio poliravimo. 

 Savaitę po alyvavimo „Synteko“ grindų alyva grindis reikia 
saugoti nuo drėgmės. 

 Kilimėlius ar kilimus galima tiesti po 3 dienų. 

 Neklokite garų nepraleidžiančių, neslystančių paklotų ar kitų 
dangų. 

 Kad kėdžių ir stalų kojos nesubraižytų lako, priklijuokite prie 
jų veltinio gabalėlius. 

 Grindis reikia reguliariai siurbti arba šluostyti. 



 

 
 
NELAKUOTŲ ARBA ANKSČIAU LAKUOTŲ 
GRINDŲ, NUO KURIŲ PAŠALINTAS SENAS 
LAKAS, ALYVAVIMAS 
 

1. PARUOŠIMAS 

 Šlifavimo mašina pašalinkite nuo paviršiaus seną grindų 
dangos sluoksnį ir nešvarumus. Pirmą kartą šlifuokite 
rupiu šlifavimo popieriumi stipriai spausdami.  

 Nušlifuokite grindis kuo lygiau. Jei ant grindų yra 
nelygumų, juos reikia nušlifuoti atskirai. 

 Paskutinį kartą šlifuokite 100–120 numerio šlifavimo 
popieriumi arba tinkleliu kuo mažiau spausdami. Jei 
šlifuojant velenas spaudžiamas per stipriai, minkšta 
mediena gali būti suspausta. Ant suspaustos spygliuočių 
medienos užtepus alyvos mediena nuo drėgmės išbrinks 

iki ankstesnės apimties. 
 Prieš alyvuodami „Synteko“ grindų alyva, grindis 

nusiurbkite ir nuplaukite. Nepamirškite nuvalyti dulkių 
nuo grindjuosčių, palangių, radiatorių ir t. t. 

 
2. ATSPALVIO SUTEIKIMAS 

 „NATURAL“ alyvą galima lengvai sumaišyti su „TINTING 

PASTE“ – tonavimo pastą reikia įmaišyti į alyvą ir indą 

gerai pakratyti (žr. atskirą produkto aprašymą). 

 Sunaudokite visą tonavimo pastos tūbelę. 

 Nepamirškite išspausti į alyvą visą pastos tūbelę, kad 

neatsirastų spalvos skirtumų. 

 

3. PASIRUOŠIMAS ALYVAVIMUI 

 Prieš pradėdami darbą apsaugokite aplinkinius paviršius 
nuo aptaškymo ir išsiliejimo. 

 Kiek kartų reikia alyvuoti grindis, priklauso nuo to, kiek 
alyvos paviršius gali įgerti.  

 Geriausia alyvą tepti keliais plonais sluoksniais. 

Spygliuočių mediena ir bukas sugeria daugiau, o 

lapuočių ir egzotinių (aliejingų) medžių mediena – 

mažiau. Mediena turi būti gerai įmirkyta, tačiau 

nepermirkusi. 

 Tinkamai suplanuokite darbą, didelius plotus padalykite 
į mažesnius 15–20 m2 plotus, kuriuos galima padengti 
per 20 minučių.  

 Karštu, sausu oru reikia alyvuoti mažesnius plotus. 

 Prieš pradedant alyvuoti ir retkarčiais alyvuojant reikia 
atsargiai sukratyti indą. 

SYNTEKO NATURAL 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

 
 
 
 
 
 
4. ALYVAVIMAS 

 Tepkite „Synteko NATURAL“ alyvą aplikatoriumi su 

gumine mentele arba užpilkite ją tiesiai ant grindų ir 

paskirstykite raudonu disku. 

 Aplikatoriumi nepasiekiamose vietose naudokite mažą 
teptuką arba mažą aplikatorių. Per didelis alyvos kiekis 
susitelks į balutes.  

 Nupoliruokite grindis 150 aps./min. ar panašiu greičiu. 

 Paskirstykite alyvą raudonu disku – įprastinėms 

sąlygoms tai reikia pradėti per 20 min. 

 Jei reikia, užtepkite daugiau alyvos.  

 Kartokite procesą tol, kol mediena sugeria alyvą.  

 Kai mediena bus įsotinta, ištrinkite visą paviršių 

raudonu disku 150 aps./min. greičiu. 

 Alyvos perteklių pašalinkite plaukelių nepaliekančia 

medvilnine šluoste ir raudonu disku.  

 Permirkusius šluostę arba diską pakeiskite. 
 
5. POLIRAVIMAS 

 Po 3-4 val. grindis reikia nupoliruoti raudonu disku.  

 Paskutinį kartą poliruokite sausa pūkelių 

nepaliekančia medvilnine šluoste, apvyniota aplink  

diską,  150-300 aps./min. greičiu. 

 Neleiskite neįsigėrusiai alyvai išdžiūti! Išdžiūvusi 

neįsigėrusi alyva ant paviršiaus palieka blizgias 

dėmes.  

 Po galutinio poliravimo, praėjus 1–2 dienoms, prieš 

pradedant grindis eksploatuoti, jas reikia nupoliruoti 

raudonu disku dar kartą, kad būtų paskirstyta iš 

medienos į paviršių išsisunkusi alyva. 

 

6. LAKAVIMAS VANDENINIU LAKU 

 Alyvuotų grindų lakavimas leidžia suteikti grindims 
atspalvį, pagerina egzotinės medienos spalvąir 
sumažina grindų spalvos pasikeitimus. 

 Lako sluoksnis suteikia paviršiui papildomą apsaugą ir 
palengvina priežiūrą. 

 Alyvuotas grindis po 16 valandų įprastinėmis sąlygomis 
galima lakuoti visais „Synteko“vandeniniais lakais. 

 Kad neliktų į paviršių neįsigėrusių alyvos likučių, prieš 
lakavimą grindis nupoliruokite medvilnine plaukelių 
nepaliekančia šluoste 150-300 aps./min. greičiu. 
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„Synteko“ grindų alyva padengtą paviršių lengva valyti. Reguliariai 
prižiūrimos grindys atgaus blizgesį ir ilgai išliks puikios išvaizdos. 
Paprastai pakanka grindis nusiurbti ir, jei reikia, nuvalyti „Synteko 
SOAP 1617“ tirpalu su gerai nugręžta šluoste. Guminių padų, batų 
vaško, lūpdažių, rašalo ir pan. žymes reikia nedelsiant nuvalyti 
„Synteko REMOVER 1692“ arba vaitspiritu. Nenaudokite 
šiurkštaus šepečio arba stiprių valiklių. 
 
Reguliariai „Synteko“ alyva dengtų grindų priežiūrai naudokite 
„Synteko RE-COVER 1620“. Naudojimo dažnumas priklauso nuo 
grindų dėvėjimo intensyvumo ir valymo: 

 gyvenamosiose patalpose – paprastai kasmet; 

 komercinėse patalpose – 2–4 kartus per metus. 
 

Nepamirškite reguliariai prižiūrėti grindis, kol jos nenusidėvėjo iki 
grynos medienos. „RE-COVER“ taip pat galima naudoti šalinant 
atskirus grindų pažeidimus. 

„SYNTEKO“ GRINDŲ ALYVOS  
PRIEŽIŪRA 

KAIP NAUDOTI „SOAP 1617“? 
1. Kai reikia, įprastiniam valymui, bet ne anksčiau kaip praėjus 

savaitei po grindų padengimo alyva.  
2. Grindis galima plauti „Synteko SOAP“ ir drungno vandens 

tirpalu, paruoštu santykiu 1:20, naudojant gerai nugręžtą 
šluostę. 

 

KAIP NAUDOTI „REMOVER 1692“? 
1. Nusiurbkite arba nušluokite nuo grindų nešvarumus.  
2. Paruoškite „Synteko REMOVER“ kaip aprašyta toliau: 

 įprastiniam valymui naudokite ½–1 dalį „Synteko 
REMOVER“ su 100 dalių vandens; 

 intensyviam valymui naudokite 2–3 dalis „Synteko 
REMOVER“ su 100 dalių vandens. 

3. Pamirkykite šluostę mišinyje. Nepilkite mišinio tiesiai ant 
grindų.  

4. Nušluostykite paviršių šlapia šluoste, palaukite kelias 
minutes, kol mišinys pradės veikti, tada nuvalykite sausa 
šluoste.  

5. Jei ketinate grindis šlifuoti arba dengti kitu sluoksniu, 
išplaukite jas mišiniu iš 1 dalies acto ir 9 dalių vandens.  

6. Prieš šlifuojant ir dengiant kitą sluoksnį, grindys turi būti 
visiškai išdžiūvusios. 

 

KAIP NAUDOTI „RE-COVER 1620“? 

1. Išplaukite grindis „Synteko REMOVER“ tirpalu. 
2. „Synteko RE-COVER“ tepkite tik ant visiškai sausų grindų.  
3. Tepkite ploną priemonės sluoksnį gumine mentele, grindų 

skuduru ar pan.  
4. Palaukite 10–15 minučių, kol „RE-COVER“ visiškai įsigers į 

grindis, prieš vėl jį tepdami (jei reikia).  

5. Palaukite 20 min., kol grindys pradžius, ir nupoliruokite jas 
švaria, sausa, plaušelių nepaliekančia grindų šluoste.  

6. Grindis galima naudoti po 2–4 valandų. 
7. Taip pat perskaitykite atskirą gaminio „RE-COVER 1620“ 

aprašymą. 
 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI! Išsami informacija ir rekomendacijos pateikti mūsų MSDL, kurį galima rasti svetainėje www.synteko.lt. Toliau 
pateikta tik svarbios informacijos dalis. 
 
SAVAIMINIO UŽSILIEPSNOJIMO PAVOJUS! SUDĖTYJE YRA DŽIŪSTANČIOS ALYVOS. ALYVA SUTEPTAS ŠLUOSTES IR KT. SURINKTI Į UGNIAI 
ATSPARŲ INDĄ IR BAIGUS DARBĄ SUNAIKINTI. 
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: neodecanoic rūgštis ir Co-
druskos. Gali sukelti alergiją.  
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (kat. A/i): 500 g/l (2010). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) produkte yra ne daugiau kaip 8 g/l. 
 
Mūsų informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir yra skirta padėti rasti tinkamiausią produktą ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame 
vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms ir turtui padarytą žalą, jei yra 
įrodymų, kad tai įvyko dėl mūsų gaminių trūkumų ir defektų. 
 

Gamintojas: 
Sika Estonia OÜ,  

Peterburi tee 101, 13812 Talinas, Estija 
www.synteko.lt 
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