
 

 

 

INFORMACIJA APIE GAMINĮ 

SYNTEKO TINTING PASTE 
1675 
 

„Synteko TINTING PASTE“ yra tirpiklinė pigmentinė pasta, maišoma su grindų 
alyvomis „Synteko NATURAL“ arba „DOMO“. 

 
NAUDOJIMO SRITYS: Dažymas grindų 
alyvomis „Synteko“ „NATURAL“ ir „DOMO“. 
 
SPALVOS: 
• Juodmedis 
• Raudonmedis 
• Alyvmedis 
• Rausva 
• Plieno mėlis 
• Tikmedis 
• Baltasis medis 
 

NAUDOJIMAS: 
• 1 tūbelė (100 ml) „TINTING PASTE“ 1 l grindų alyvos. 

 
TECHNINIAI DUOMENYS: 

PAGRINDINĖS 
MEDŽIAGOS 

Tirpiklinė pigmentinė dispersija. 

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

NAUDOJIMO 
TRUKMĖ 

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

PAKUOTĖS DYDIS  100ml 

 

PRIEŠ NAUDOJANT GRINDIS 

• Netieskite garų nepraleidžiančių, neslystančių 
paklotų ar kitų dangų. 

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

 

DĖMESIO! 

• Grindis reikia reguliariai siurbti arba šluostyti. 
• Nepamirškite pradėti reguliarios priežiūros prieš 

paviršiui nusidėvint iki medienos. 

www.synteko.com 



 

 

SYNTEKO TINTING PASTE 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

 
 

 
 
„Synteko TINTING PASTE“ yra septynių atspalvių 
tirpiklinės pigmentinės pastos, maišomos su visomis 
„Synteko“ grindų alyvomis. Su grindų alyva sumaišyta 
„Synteko TINTING PASTE“ medines grindis nuspalvina 
norimu atspalviu ir tuo pačiu suteikia visus alyvos 
privalumus ir puikias savybes. Nuspalvinta alyva 
paryškina natūralų medienos raštą ir suteikia jai ryškią ir 
sodrią spalvą. 
 
„Synteko TINTING PASTE“ lengvai maišoma su „Synteko 
NATURAL“ arba „DOMO“ ir pardavinėjama tūbelėse, kad 
būtų lengviau dozuoti ir pilti į alyvą. 
 
Pastaba: „Synteko TINTING PASTE“ visada reikia maišyti 
su „Synteko“ grindų alyvomis prieš pat naudojimą. 
Skaitykite atskirus „Synteko NATURAL 1608“ ir „Synteko 
DOMO 1619“ produkto informacijos lapelius. 

 
MAIŠYMAS 
• 1 tūbelė (100 ml) „Synteko TINTING PASTE“ pastos 

maišoma su 1 l „Synteko NATURAL“ arba „DOMO“. 
• Mišinį galima lengvai paruošti pastą supylus į alyvą 

ir gerai pakračius indą.  
• Sunaudokite visą „Synteko TINTING PASTE“ tūbelę. 

Nepamirškite ištuštinti visą tūbelę į alyvą, kad 
spalvos nesiskirtų. 

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.com. Toliau pateikta tik svarbios informacijos dalis. 
 
Pastaba: Dėl dažno kontakto oda gali išsausėti ir sutrūkinėti. Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba 
etiketę. Sudėtis: 2-butanono oksimas ir kobalto druska. Gali sukelti alerginę reakciją. 
 
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 
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