
  

 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO REMOVER 
1692 

Synteko REMOVER on puhastusvahend, mis eemaldab tõhusalt mustuse, 
saastained ja vanad puhastusainete kihid. 
 

 
KASUTUSALA: on mõeldud kasutamiseks 
enne lihvimist ja uue Synteko põrandaõli või -
laki pealekandmist ning enne uue kihi 
Synteko NEWSHINE kihi peale kandmist 
kõikidel põrandatel, ka spordisaalides 
 

TOOTE OMADUSED: 
• Eemaldab tõhusalt mustuse ja pori, kummitaldade, 

huulepulga ning tindi, jne.  jäljed 
 
TÄHELEPANU: 
Ei sobi kasutamiseks lakkimata puit- ja korkpõrandatel.  
Synteko REMOVER ei eemalda vanu vaha kihte. Põrand 
tuleb lihvida puhta puiduni ja seejärel uuesti katta 
Synteko põrandaõli või lakiga. 

 
TEHNILISED ANDMED: 

Koostis Mitteioonsed pindaktiivsed ained, 
liitühendid, leelis, lõhnaaine ja vesi 

Tihedus u. 1100 kg/m³  

pH u. 10,5 

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

Säilitamine Säilitada +10...+30°C 

Pakend 1L 

 

KASUTUSJUHEND 
4. Igasuguse mustuse eemaldamiseks puhastada 

põrand tolmuimeja või mopiga.  
5. Valmistage REMOVER’i lahus ette järgnevalt: 

• Tavaliseks puhastamiseks ½ - 1 osa 
REMOVER’it 100 osa vee kohta 

• Tugevaks puhastamiseks 2–3 osa REMOVER’it 
100 osa vee kohta 

6. Kasta lapp lahusesse, mitte valada seda otse 
põrandale. 

TÖÖOHUTUS 
AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! 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 

 
1. Teha mopp märjaks, lasta lahusel mõned minutid 

mõjuda ja väänata kuivaks.  
2. Kui põrand on plaanis lihvida ja uuesti viimistleda, 

soovitame täiendavalt puhastada vee ja äädika 
lahusega (1 äädikat ja 9 osa vett).  

3. Põrand peab enne lihvimist ja uue viimistluskihiga 
katmist olema täiesti kuiv. 
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