
  

 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO NEWSHINE 
1696 

Synteko NEWSHINE on veepõhine hooldusvahend läike uuendamiseks, mis kaitseb 
ja hoiab lakitud puitpõrandad säravana. 

KASUTUSALA: lakitud põrandate 
perioodiliseks hoolduseks, ka suure 
kasutuskoormusega põrandatel 
 

TOOTEOMADUSED: 
• vähese lõhnaga 
• ei sisalda vaha 
• kaitseb põrandat 
• jätab pinnale õhukese kile, mis aitab hoida läikeastet 

pikema perioodi jooksul  
• saab kasutada ka väiksemate kriimustuste parandamiseks  
• võib kanda pinnale mitu korda, ilma et moodustuks paks 

kiht 
• täiendav töötlemine ega poleerimine pole vajalik 
 
MATERJALIKULU 
• 50 m²/ l  
 

TÖÖVAHENDID 
• põrandamopp 
• ebemevaba lapp 
• töövahendid puhastada veega koheselt peale kasutamist  

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE Veepõhised sünteesivaigud 

KUIVAINE SISALDUS u. 11% 

TIHEDUS u. 1100 kg/m³  

pH u. 8,5 

KUIVAMISAEG u. 30 minutit 

LÄIGE 
(mõõdetud 60° juures) 

u.  50 (pool-läikiv) 

SÄILIVUSAEG 36 kuud avamata pakendis 
alates tootmise kuupäevast (vt. 
pakendlit) 

SÄILITAMINE Säilitada +10°C... +30°C 

PAKEND 1L 

 

KASUTUSJUHEND 
1. Enne NEWSHINE’i pealekandmist veenduda, et põrand oleks puhas.  
2. Pühkida põrand harjaga, pesta mopiga või puhastada tolmuimejaga.  
3. Vana seep, rasv, poleer, jms. tuleb eemaldada veega pestes või kasutades Synteko REMOVER’it. 
4. Kanda NEWSHINE õhukese ühtlase kihina põrandale kas niiske mopi või ebemevaba lapiga.  
5. Lasta põrandal kuivada u. 30 minutit enne kui hakkate põrandat kasutama. 
 
 
 

TÖÖOHUTUS 

Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet 
olulisest informatsioonist. 
Tähelepanu: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või 
etiketti. 
 
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: 29.07.2014 
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