
 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA 

SYNTEKO RE-COVER 

Synteko RE-COVER ir kopšanas eļļa ar Synteko grīdas eļļām apstrādātu cietkoka 
un korķa grīdu periodiskai kopšanai 

LIETOJUMS: periodiskai apkopei 
 
 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS: 
• cietē ar skābekli 
• vājš aromāts 
• gatavs lietošanai 
• nedzeltē 
 
PĀRKLĀJUMS: 
• 50 - 100 m²/l, atkarībā no darbarīkiem un koka 

šķirnes. 
 

DARBARĪKI: 
• gumijas lāpstiņa, 300–500 mm plata, vai 

neplūksnains grīdas audums uzklāšanai 
• pulēšanas mašīna (2 ātrumi, 150 un 300 apgr/min, 

ja iespējams) 
• sarkanās ripas (1 gab./ 20 m²) 
• neplūksnainas lupatas pulēšanai (3 gab./ 20 m²) 
• tīriet darbarīkus ar vaitspirtu 

TEHNISKIE DATI: 

BĀZES MATERIĀLS: Alkīda esteris 
ŠĶĪDINĀTĀJI: Lakbenzīns bez aromāta 

CIETO DAĻIŅU 
SATURS: 

apmēram 77 %  

BLĪVUMS apmēram 910 kg/m³  

UGUNSBĪSTAMĪBA: Uzliesmojošs Uzliesmošanas 
temperatūra +40 °C 

ŽŪŠANAS LAIKS  
23 °C/50% RH: 

Apmēram 2-4 stundas 

UZGLABĀŠANA Sargāt no sala. Uzglabāt 
temperatūrā no +10 °C līdz +30 °C 

UZGLABĀŠANAS LAIKS. 24 mēneši no ražošanas datuma 
(sk. iepakojumu) neatvērtā 
iepakojumā. 

IEPAKOJUMS: 1L 
 

UZMANĪBU! 

• Obligāti sāciet regulāru apkopi, pirms virsma ir 
nodilusi līdz neaizsargātai koksnei. 

• NB! Ievietojiet visus izmantotos organiskos 
materiālus, piemēram, diskus un auduma gabalus, 
ar ūdeni piepildītā metāla tvertnē uz vismaz 16 
stundām, lai novērstu pašaizdegšanos. Likvidējiet 
tos, ievērojot pastāvošos noteikumus. 

PIRMS GRĪDAS LIETOŠANAS: 

• Nelietojiet tvaiku necaurlaidīgus, neslīdošus 
paklājumus vai citus materiālus. 

• Lai nesaskrāpētu eļļu, krēslu un galdu kājām 
apakšā piestipriniet filca spilventiņus. 
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Ar Synteko eļļām apstrādātu grīdu periodiskai kopšanai 
izmantojiet Synteko RE-COVER 1620. Tā izmantošanas 
biežums ir atkarīgs no tā, cik daudz pa grīdu staigā un cik 
bieži to tīra: 

• parasti reizi divos gados dzīvojamās telpās 
• apmēram 2–4 reizes gadā komercplatībās. 

Obligāti sāciet regulāro apkopi, pirms virsma ir nodilusi 
līdz neaizsargātai koksnei. Lokalizētai bojājumu 
novēršanai var izmantot arī RE-COVER. 
 
 

SYNTEKO RE-COVER 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

1. SAGATAVOŠANA 
• Notīriet grīdu ar Synteko REMOVER šķīdumu. 
• Pirms Synteko RE-COVER uzklāšanas 

pārliecinieties, ka grīda ir pilnībā sausa.  
2. UZKLĀŠANA 

• Uzklājiet to plānā slānī ar gumijas lāpstiņu, 
grīdas audumu vai līdzīgu darbarīku.  

• Ļaujiet RE-COVER 10–15 minūtes iesūkties 
grīdā un tad uzklājiet to vēlreiz (ja 
nepieciešams).  

• Ļaujiet virsmai nožūt 20 minūtes un nopulējiet 
grīdu ar tīru, sausu, neplūksnainu grīdas 
audumu.  

• Grīdu var lietot pēc 2–4 stundām. 

INFORMĀCIJA PAR VESELĪBU UN DROŠĪBU 
Profesionālie lietotāji var saņemt drošības datu lapu pēc pieprasījuma. Detalizēta informācija un norādījumi ir sniegti mūsu MSDS (materiālu 
drošības datu lapā) www.synteko.lv. Tālāk ir sniegta tikai būtiskākā informācija. 
 
PAŠAIZDEGŠANĀS RISKS! SATUR ŽŪSTOŠU EĻĻU. SAVĀCIET IZŠĻAKSTĪTO ŠĶIDRUMU UN GLABĀJIET LIETOTUS AUDUMA GABALUS U.C. 
UGUNSIZTURĪGĀ TVERTNĒ AR ŪDENI UN IZNĪCINIET. 

Brīdinājums! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija 
ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns /… / karstas virsmas. Nesmēķēt. 
Tvertni stingri noslēgt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 
CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, 
nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Bīstamās astāvdaļas: Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, smagais. Satur 2-butanona 
oksīmu un kobalta karboksilātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 
 
Mūsu informācijas pamatā ir laboratorijas testi, un tā ir uzskatāma par produktu izvēles un darba metodes ieteikumu. Tā kā nevaram kontrolēt 
jūsu darba apstākļus, mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un mantiskajiem 
zaudējumiem, par ko ir pierādīts, ka tos izraisījuši kāda mūsu ražota produkta trūkumi un defekti. 

Izplatītājs:  
Sika Baltic SIA 

Piedrujas iela 7, LV-1073 Rīga, Latvija 
www.synteko.lv 

 
Datums: 28.07.2014 
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