
 

 

INFORMACIJA APIE GAMINĮ 

SYNTEKO RE-COVER 
1620 
 

Synteko RE-COVER yra skirta reguliariai „Synteko“ alyvomis dengtų lapuočių ir 
kamštinės dangos grindų priežiūrai. 

AREA OF USE: periodinė priežiūra 
 
GAMINIO SAVYBĖS: 
• Kietėja veikiant deguoniui 
• Silpno kvapo  
• Paruoštas naudoti 
• Negelsta 
 

DENGIMAS : 

• 50–100 m2/l atsižvelgiant į naudojamus įrankius ir 
medieną 

 
ĮRANKIAI: 
• Guminė mentelė, 300–500 mm pločio, arba 

nepūkuota grindų šluostė priemonei tepti 
• Poliravimo mašina, turinti 2 greičius (150 ir 300 

aps./min., jei įmanoma) 
• Raudoni diskai (1 vnt. / 20 m2) 
• Plaukelių nepaliekančios poliravimo šluostės (3 

vnt. / 20 m2) 
• Nuvalykite įrankius vaitspiritu  

TECHNINIAI DUOMENYS: 

PAGRINDINĖS 
MEDŽIAGOS 

Alkido esteris 

KIETŲJŲ 
MEDŽIAGŲ KIEKIS 

Apie 77% 

TIRPIKLIAI Nearomatinis vaitspiritas 

TANKIS Apie 910 kg/m³  

GAISRO PAVOJUS Degus. Pliūpsnio temperatūra +40 °C. 

DŽIŪVIMO LAIKAS  
23 °C / 50 % 

Apie 2-4 val. 

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

NAUDOJIMO 
TRUKMĖ 

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

PAKUOTĖS DYDIS  1L 

 

PRIEŠ NAUDOJANT GRINDIS 

• Netieskite garų nepraleidžiančių, neslystančių 
paklotų ar kitų dangų. 

• Prie kėdžių ir stalų kojų pritaisykite veltinius 
diskelius, kad apdaila nesusibraižytų. 

 

DĖMESIO! 

• Nepamirškite pradėti reguliarios priežiūros prieš 
paviršiui nusidėvint iki medienos. 

• Dėmesio! Visas organines medžiagas, pavyzdžiui, 
diskus ir šluostes, pamerkite į metalinį vandens 
pripiltą indą mažiausiai 16 val., kad medžiagos 
neužsiliepsnotų savaime. Išmeskite jas laikydamiesi 
vietinių reglamentų. 
 

www.synteko.lt 
 



 

SYNTEKO RE-COVER 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

 

 
 
Reguliariai „Synteko“ alyvomis dengtų grindų priežiūrai 
naudokite „Synteko RE-COVER 1620“. Naudojimo 
dažnumas priklauso nuo grindų dėvėjimo intensyvumo ir 
valymo: 

• paprastai kas metus gyvenamosiose patalpose; 
• apie 2–4 kartus per metus komercinėse 

patalpose. 
 

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

 
1. PARUOŠIMAS  

• Nuvalykite grindis „Synteko REMOVER“ tirpalu. 
• „Synteko RE-COVER“ tepkite tik ant visiškai 

sausų grindų.  
2. DENGIMAS 

• Tepkite ploną priemonės sluoksnį gumine 
mentele, grindų skuduru ar pan.  

• Palaukite 10–15 minučių, kol „RE-COVER“ 
visiškai įsigers į grindis, prieš vėl tepdami 
priemonę (jei reikia).  

• Palaukite 20 minučių, kol paviršius išdžius, ir 
nupoliruokite grindis švaria, sausa ir nepūkuota 
grindų šluoste.  

• Grindis galima naudoti po 2–4 valandų. 

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.lt. Toliau pateikta tik svarbios informacijos dalis. 
 
SAVAIMINIO UŽSIDEGIMO RIZIKA! SUDĖTYJE YRA DŽIŪSTANČIOJO ALIEJAUS. SURINKTĄ IŠSILIEJUSĮ GAMINĮ, NAUDOTUS SKUDURUS IR T. T. 
SUDĖKITE Į UGNIAI ATSPARŲ KONTEINERĮ, PRIPILTĄ VANDENS, IR SUNAIKINKITE. 

Atsargiai! Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto 
talpyklą ar jo etiketę. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, 
nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Pavojingi ingredientai: Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis. Sudėtyje yra: Butanone oxime (2-) ir 
Co-druskos. Gali sukelti alergiją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
 
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 

 
Data: 2014-07-28 
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