TOOTEKIRJELDUS

SYNTEKO TINTING PASTE
1675
Synteko TINTING PASTE on lahustipõhine pigmentpasta Synteko põrandaõlide
toonimiseks
TEHNILISED ANDMED:

KASUTUSALA: põrandaõlide NATURAL ja
DOMO toonimiseks
VÄRVID:

•
•
•
•
•
•
•

must (ebenholz)
mahagon (mahogany)
roheline (olive)
punakas-pruun (rose wood)
sinine (steel blue)
tiik (teak)
valge (white wood)

SIDEAINE

Lahustipõhine pigmendi dispersioon

SÄILITAMINE

Säilitada temperatuuril +10°C
...+30°C

SÄILIVUSAEG

24 kuud avamata pakendis alates
tootmise kuupäevast (vt. pakendlit)

PAKEND

100 ml

MATERJALIKULU:

• 100ml (1 tuub) pastat 1 L õli kohta

PÕRANDA KASUTAMINE

TÄHELEPANU!

•

• Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või
kuivaks väänatud mopiga.
• Alustage regulaarse hooldusega enne kui
kasutamisest tingitud vigastused on puitu
põhjalikult kahjustanud.

•

Ärge
katke
lakipindu
mitte-poorsete
kattematerjalidega.
Katke toolide ja laudade jalad vilditükkidega, et
vältida põranda kriimustamist.

www.synteko.ee
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SYNTEKO TINTING PASTE
KASUTUSJUHEND
Seitsmes värvitoonis Synteko toonimispasta Tinting
Paste’ga saab toonid kõrge kuivaine sisaldusega
põrandaõlisid Synteko NATURAL ja Synteko DOMO.
Toonimispastade abil saate anda puitpõrandale
individuaalse välimuse. Toonitud õlil on täpselt
samasugused omadused nagu toonimata õlil. Synteko
toonitud õli tõstab esile puitpõranda ilu ja ja teeb ruumi
elavamaks.

SEGAMINE

Synteko TINTING PASTE on põrandaõlidega väga lihtsaltt
segatav ning tänu tuubidele on seda ka kerge doseerida.
Tähelepanu: Synteko TINTING PASTE tuleb alati lisada
enne õlitamise lagust. Lugege eraldi tootekirjeldusi
Synteko NATURAL ja Synteko DOMO kohta.

•

•
•
•

Toonimispasta tuubi sisu tuleb lisada
põrandaõlile vahekorras 100ml (1 tuub) pastat
1 L õli kohta.
Loksutage hoolikalt kanistrit kuni toonimispasta
on õliga täielikult segunenud.
Kasutage alati terve tuubi sisu korraga, et
vältida kõrvalekaldeid soovitud värvitoonist
erinevate segamiskordade vahel.
Erinevate puiduliikide puhul võib toon olla
erinev.
Tooni
tugevus
sõltub
puidu
imamisvõimest, mida rohkem õli puit imab,
seda tumedam tuleb põranda toon.

TÖÖOHUTUS
Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet
olulisest informatsioonist.
Tähelepanu: Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda sobivaid kaitsekindaid.
Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi. Võib
põhjustada allergilist reaktsiooni.
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.
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Sika Estonia OÜ
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