
 

 

 

PRODUKTA INFORMĀCIJA 

SYNTEKO TINTING PASTE 
1675 
 

Synteko TINTING PASTE ir pigmenta pasta uz šķīdinātāja bāzes, ko pievieno 
Synteko NATURAL vai DOMO grīdas eļļām. 

 
LIETOJUMS: Synteko NATURAL un DOMO 
grīdas eļļu  
 

KRĀSAS: 
• Melnkoka krāsas 
• Sarkankoka krāsas 
• Olīvkrāsas 
• Rožkoka krāsas 
• Tērauda zila 
• Tīkkoka krāsas 
• Baltas koksnes krāsā 
 
LIETOŠANA: 

• 1 tūbiņa (100 ml) TINTING PASTE uz 1 l grīdas eļļas  

 
TEHNISKIE DATI: 

BĀZES MATERIĀLS: Pigmenta dispersija uz šķīdinātāja 
bāzes 

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

UZGLABĀŠANAS 
LAIKS. 

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

IEPAKOJUMS: 100ml 

 

 
PIRMS GRĪDAS LIETOŠANAS: 

• Nelietojiet tvaiku necaurlaidīgus, neslīdošus 
paklājumus vai citus materiālus. 

• Lai nesaskrāpētu eļļu, krēslu un galdu kājām 
apakšā piestipriniet filca spilventiņus. 

 

 
UZMANĪBU! 

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

www.synteko.com 



 

 

SYNTEKO TINTING PASTE 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 

 
 

  
 
Synteko TINTING PASTE 1675 sastāv no septiņām dažādu 
krāsu pigmenta pastām uz šķīdinātāja bāzes, ko pievieno 
visām Synteko grīdas eļļām. Pievienojot Synteko TINTING 
PASTE grīdas eļļai, var iegūt vēlamo koka grīdas krāsu, 
vienlaikus saglabājot eļļas priekšrocības un izcilās īpašības. 
Iekrāsotā eļļa izceļ koksnes dabisko šķiedru un sniedz tai 
izteiktu, dziļu toni.  
 
Synteko TINTING PASTE var viegli samaisīt ar Synteko 
NATURALD un DOMO. Tā ir pieejama tūbiņās ērtai 
dozēšanai un pievienošanai. 
 
Piezīme: Synteko TINTING PASTE vienmēr ir jāsamaisa ar 
Synteko grīdas eļļām pirms uzklāšanas. Lūdzu, skatiet 
atsevišķo Synteko NATURAL 1608 un Synteko DOMO 
1619 Produkta informāciju. 

 
SAJAUKŠANA 
• 1 tūbiņu (100 ml) Synteko TINTING PASTE piejauc 

vienam litram Synteko NATURAL vai DOMO.  
• Lai samaisītu, pievienojiet iekrāsojošo pastu eļļai un 

kārtīgi sakratiet trauku.  
• Vienmēr izmantojiet pilnas Synteko TINTING PASTE 

tūbiņas. Lai izvairītos no krāsu atšķirībām, iztukšojiet 
tūbiņas pilnībā. 

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.com. Tālāk ir sniegta tikai būtiskākā informācija. 
 
Piezīme: Atkārtota saskare var izraisīt ādas sausumu vai sasprēgāšanu. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Strādāt aizsargcimdos Norīšanas 
gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo iepakojumu vai etiķeti.  
Satur: Butanona oksīmu (2-) un kobalta sāļus. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
 
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: 30.07.2014 
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