
  

 

 

INFORMACIJA APIE GAMINĮ 
 
 
SYNTEKO REMOVER 
1692 

Synteko REMOVER is yra paprastas valiklis, veiksmingai pašalinantis purvą ir 
nešvarumus. 

 
NAUDOJIMO SRITYS: tinka naudoti prieš 
šlifuojant ir pakartotinai dengiant „Synteko“ 
grindų apdailos medžiagomis ar naujai 
apdorojant „Synteko“ priežiūros 
priemonėmis, pavyzdžiui, „NEWSHINE“ 
 
GAMINIO SAVYBĖS: 
•  efektyviai šalina nešvarumus, guminių padų žymes, 

batų vaško, lūpdažio, rašalo, grunto ir kitus likučius 
 
DĖMESIO: 
Netinka naudoti ant nelakuoto parketo ir kamštinės 
dangos grindų. „Synteko REMOVER“ NEPAŠALINA vaško 
nuo apdoroto paviršiaus. Tokias grindis reikia nušlifuoti 
iki grynos medienos. 

 
TECHNINIAI DUOMENYS: 

PAGRINDINĖS 
MEDŽIAGOS 

Katijoniniai ir nejoniniai tensidai, 
šarmas, aromatas ir vanduo 

TANKIS apie 1100 kg/m³  

pH apie 10,5 

NAUDOJIMO 
TRUKMĖ 

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

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

PAKUOTĖS 
DYDIS 

1L 

 

NAUDOJIMO NURODYMAI 
4. Nusiurbkite arba nušluokite nuo grindų 

nešvarumus.  
5. Paruoškite „Synteko REMOVER“ kaip aprašyta 

toliau: 
• Įprastai valydami naudokite ½–1 dalį „Synteko 

REMOVER“ 100 dalių vandens; 
• Intensyviam valymui naudokite 2–3 dalis 

„Synteko REMOVER“ 100 dalių vandens. 
6. Pamirkykite mišinyje šluostę. Nepilkite mišinio 

tiesiai ant grindų. 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI! Išsami informacija ir rekomendacijos pateiktos mūsų MSDL (medžiagos saugos duomenų lapuose, angl. MSDS) 
www.synteko.lt. 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 
Data: 2014-07-29 

 
1. Nušluostykite šlapia šluoste, palaukite kelias 

minutes, kol mišinys suveiks, tada nuvalykite sausa 
šluoste. 

2.  Jei ketinate šlifuoti arba dengti kitu sluoksniu, 
nuvalykite grindis mišiniu iš 1 dalies acto ir 9 dalių 
vandens.  

3. Prieš šlifuojant ir dengiant kitą sluoksnį grindys turi 
būti visiškai išdžiūvusios. 
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