
  

 

 

INFORMACIJA APIE GAMINĮ 
 
 
SYNTEKO NEWSHINE 
1696 

Synteko NEWSHINE yra vandeninė priežiūros priemonė, atnaujinanti lakuotų 
grindų blizgesį ir jas apsauganti. 

NAUDOJIMO SRITYS: periodinė „Synteko“ 
apdailos lakais dengtų ypač intensyviai 
dėvimų medinių grindų priežiūra 
 

GAMINIO SAVYBĖS: 
• beveik bekvapis  
• apsaugo grindis 
• palieka apsauginę plėvelę, ilgiau išlaikančią puikią grindų 

išvaizdą 
• gali būti naudojamas pašalinti nedidelius įbrėžimus  
• galima tepti kelis kartus nebijant, kad susidarys storas 

sluoksnis 
• nebūtinas vėlesnis grindų apdorojimas arba vaškavimas 
 
DENGIMAS:  
• 50 m²/ l  
 
ĮRANKIAI: 
• Drėgnų grindų šluostas 
• Nepūkuota šluostė 
• Nuvalykite įrankius vandeniu iš karto po naudojimo 
 

TECHNINIAI DUOMENYS: 

PAGRINDINĖS 
MEDŽIAGOS 

Vandeninė akrilinė dispersija 

KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ 
KIEKIS 

apie 11% 

TANKIS apie1100 kg/m³ 

pH apie 8,5 

DŽIŪVIMO LAIKAS apie 30 min. 

BLIZGUMAS apie 50 (60° kampu) 

NAUDOJIMO 
TRUKMĖ 

36 mėnesių nuo pagamino datos 
neatidarytame inde (žr. pakuotę). 

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

PAKUOTĖS DYDIS 1L 

 

NAUDOJIMO NURODYMAI 
1. „Synteko NEWSHINE“ denkite tik ant švarių grindų.  
2. Nušluokite, nuvalykite arba nusiurbkite grindis. 
3. Senas muilo, riebalų, grindų vaško ir pan. likučius reikia nuplauti vandeniu ir „Synteko REMOVER“ tirpalu.  
4. Tepkite „Synteko NEWSHINE“ plonu tolygiu sluoksniu, naudodami drėgną šluostą arba nepūkuotą šluostę.  
5. Palikite grindis išdžiūti apie 30 minučių prieš jas naudodami. 
 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 
Pageidaujant saugos duomenų lapai pateikiami profesionaliam naudojimui. Išsami informacija ir rekomendacijos pateiktos mūsų MSDL (medžiagos 
saugos duomenų lapuose, angl. MSDS) www.synteko.com. Toliau pateikta tik svarbios informacijos dalis. 
 
Pastaba: Saugoti nuo vaikų. Pageidaujant saugos duomenų lapai pateikiami profesionaliam naudojimui. 
 
Mūsų informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir skirta padėti rasti tinkamiausią produktą ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame darbo sąlygų, 
todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms ir nuosavybei padarytą žalą, jei yra įrodymų, kad tai įvyko dėl mūsų 
gaminių trūkumų ir defektų. 

Platintojas: 
„Sika Estonia OÜ“ 

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