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SYNTEKO RE-COVER 
1620 
 

www.synteko.ee 

Synteko RE-COVER on isekõvastuv nõrgalt lõhnav hooldusõli puit- ja 
korkpõrandatele, mida on eelnevalt töödeldud Synteko põrandaõlidega.  

KASUTUSALA: õlitatud põrandate 
perioodiline hooldusõlitamine  
 

TOOTE OMADUSED: 
• vähese lõhnaga 
• kõvastuv  
• kasutusvalmis 
• ei kollastu 
 
MATERJALIKULU: 
• 50 – 100 m²/l, sõltuvalt puidu liigist ja 

töövahenditest 
 

TÖÖVAHENDID: 
• naturaalkummist aplikaator laiusega 300-500 

mm 
• poleermasin (soovitavalt 2-kiiruseiga, 150p/min 

ja 300p/min) 
• punane poleerketas (1tk/ 20m2) 
• ebemevaba poleerriie (3tk/ 20m2) 
•  töövahendid puhastada lakibensiiniga 

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE alküüdvaik 
KUIVAINE 
SISALDUS 

u. 77% 

LAHUSTI Mittearomaatne lakibensiin 

TIHEDUS u. 910 kg/m³  
TULEOHT Tuleohtlik, leekpunkt +40 ºC 

KUIVAMISAEG u. 2-4 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 

 

PÕRANDA KASUTAMINE 

• Ärge katke lakipindu mitte-poorsete 
kattematerjalidega.  

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

 

TÄHELEPANU! 

• Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või 
kuivaks väänatud mopiga.  

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

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

 

 



 

SYNTEKO RE-COVER 
KASUTUSJUHEND 

 

 
Synteko põrandaõlidega viimistletud põrandate 
perioodiliseks hoolduseks kasutage hooldusõli Synteko RE-
COVER 1620.  
Hooldamise sagedus sõltub põranda kasutuskoormusest ja 
kui tihti põrandat puhastatakse:  
• Eluruumides iga 2 – 4 aasta tagant 
• suure kasutuskoormusega põrandate puhul 2 – 4 

korda aastas. 
 
Regulaarne põranda hooldamine hoiab põranda kaua 
kaunina.  
 
Hooldusõlituse vajadust saab hinnata, põrandapinna värvi 
järgi, kui aktiivselt kasutatava põrandapinna toon (nn. 
käiguradade pind) erineb ülejäänud põranda toonist tuleb 
hooldusõlitust teosada. 
 
RE-COVER’it võib samuti kasutada kohtparandusteks.  

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. 
 

 Hoiatus! Tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida 
eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Vältida silma, nahale või 
rõivastele sattumist. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida 
jahedas. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Ohtlikud koostisosad: 
Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud. Sisaldab 2-butanoonoksiimi ja koobaltsoola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Korduv 
kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 
 
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: 28.07.2014 

1. ETTEVALMISTUS 
• Puhastage põrand Synteko REMOVER’i (vt. eraldi 

tootekirjeldust) lahusega.  
• Laske põrandal enne hooldusõlitamise alustamist 

täielikult kuivada. 
2. ÕLITAMINE 

• Kandke õhuke kiht hooldusõli naturaalkummist 
spaatli või poleerimisriide abil põrandale.  

• Laske hooldusõlil 10 – 15 minutit puitu imenduda, 
vajadusel lisada õli.  

• Eemaldage liigne õli ning laske õlil 20 minutit 
kuivada. 

• Seejärel poleerige põrandat puhta, kuiva 
poleerriidega.  

• Põrand on kasutusvalmis 2 – 4 tunni pärast. 

 


	TÄHELEPANU!
	PÕRANDA KASUTAMINE
	TEHNILISED ANDMED:
	TOOTE OMADUSED:
	TÖÖVAHENDID:
	TÖÖOHUTUS

