
 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO URETHANE 
1664 matt, 1665 pool-läikiv, 1666 läikiv 
 

Synteko URETHANE on 1-komponetne uretaanalküüdlakk leht- ja okaspuidust 
põrandatele. Synteko URETHANE´ga võib üle lakkida eelnevalt sama laki või muude 
uteraanlakkidega kaetud põrandaid. 

AREA OF USE: 
mõeldud kasutamiseks eluruumides 

 
TOOTEOMADUSED: 
• vastupidav 
• ei vaja aluslakkimist 
• hea kulumiskindlus 
• vastupidav vee, alkoholi ja kodukemikaalide 

toimele 
 

MATERJALIKULU: 
• 7–15 m²/l, sõltuvalt töövahenditest ja puidu 

liigist. 
 
 

TÖÖVAHENDID:  
• Mohääraplikaator laiusega 300-500 mm, karva 

pikkus u. 5 mm. 
• Mohäärrull laiusega 300 mm, karva pikkus u. 5 mm  
• Peale kasutamist puhastada lakibensiiniga 

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE polüuretaanalküüd 

KUIVAINE SISALDUS u. 48% 

LAHUSTI lakibensiin 

VISKOOSSUS u. 63 sek. (SIS 18 41 15) 

TIHEDUS u. 900 kg/m³  

TULEOHT süttib temperatuuril + 40°C  

LÄIKEASTE 
(mõõdetud 60° juures) 

u. 20 matt,  
u. 45 pool-läikiv, 
u. 90 läikiv 

KUIVAMISAEG u. 10 tundi 

SÄILITAMINE ei ole külmatundlik 

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

PAKEND 1L, 5L, 10L 

 

TÄHELEPANU! 

• Synteko URETHANE´i ei tohi kasutada veepõhiste, 
kahekomponendiliste polüuretaan-, nitrotselluloos- või UV-
kaitsega lakkide ülelakkimiseks. 

• Õlised ja vaigused puiduliigid, näiteks tiikpuu, tuleb lakkida 
kohe pärast lihvimist.   

• Kõiki lakke tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada. Tehke 
seda enne toluimejaga imemist, et loksutamise käigus laki 
sisse sattunud õhk saaks lenduda enne lakkimise alustamist. 

• Et kiirendada õhuliikumist ning seeläbi kuivamise kiirust 
kindlustage esimese lakikihi pealekandmise ajal hea 
ventilatsioon.  

• Teise ja kolmanda lakikihi pealekandmise ajal peab 
ventilatsioon olema normaalne, et vältida liiga kiiret 
kuivamist. 

• Võimalusel vältige lakkimise ajal otsese päikesekiirguse 
langemist põrandale. sest liigne päikesekiirgus kuivatab 
põrandat liiga kiiresti ja on oht ülekattejälgede tekkeks. 
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PEALEKANDMISE AJAL 
• laki temperatuur vastama ruumitemperatuurile u. 23°C 
• põranda temperatuur 15–25 C° 
• puidu niiskussisaldus 5–15% 
• õhuniiskus 50 – 60 % RH 

 
ENNE PÕRANDA KASUTAMIST 

• Põrandat võib ettevaatlikult kasutama hakata 24 tundi pärast 
viimase kattekihi pealekandmist.  

• Mööbli võib paigaldada 24 tunni pärast. 
• Vaibad võib asetada põrandale 1 nädala möödudes.  
• Ärge peske põrandat vee ja puhastusainetega esimese kuu 

jooksul.  
• Katke toolide ja laudade jalad vilditükkidega, et vältida põranda 

kriimustamist.  
 Ä       

 
 



 
I VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE 
EEMALDAMIST VAJAVATE PÕRANDATE 
ETTEVALMISTUS 
 
1. PINNA ETTEVALMISTUS 

• Eemaldage lihvimismasinaga puidult vana viimistlus 
ja mustus. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi 
ja tugeva rullisurvega.  

• Lihvida põrand nii siledaks kui võimalik. Kui põrandal 
esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida. 

• Viimane lihvimine viia läbi peene liivapaberiga (120–
150) ja võimalikult madala rullisurvega. Kui lihvimisel 
on rullisurve liiga tugev, võib see põhjustada 
pehmete puiduliikide kokkusurumise. Lakis oleva 
niiskuse mõjul paisuvad pehmed puiduliigid oma 
algmahuni ja põranda-pind kerkib. 

• Puhastage põrand tolmuimejaga. Ärge unustage 
pühkida tolmu ka põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja 
radiaatoritelt. 

 
2. LAKKIMINE 

• Synteko URETHANE ei vaja aluslakki. 
• Enne kasutamist segage lakki korralikult. 
• Toode on kasutusvalmis. Siiski soovitame esimene 

kiht uuele puidule kanda peale lakibensiiniga 
vedeldatud lakiga (10% lakibensiini mahuosa 
kohta). 

• Laske lakil kuivada 10h.  
• Teostage vahelihv lihvpaberi või lihvvõrguga 

karedusega 150 ja puhastage tolmuimejaga. 
Kanda lakk põrandale pintsli, rulli või aplikaatoriga. 

• Kandke peale järgmised 2 kihti vedeldamata 
lakki.  

SYNTEKO URETHANE 
KASUTUSJUHEND 

 
II VAREM VIIMISTLETUD PÕRANDATE 
ÜLELAKKIMINE 
 
 
1. PINNA ETTEVALMISTUS 

• Esmalt puhastage põranda pind Synteko  REMOVER’i ja 
vee lahusega täielikult mustusest, vahast, poleerimis-
vahendi jääkidest, jne. 

• Lihvida kogu lakitud pind matiks väga peene 
liivapaberiga 180-240. 

• Puhastage põrand tolmuimejaga ning etanooli sisse 
kastetud lapiga, et eemaldada kogu mustus. 

• Peale lihvimist proovige nakkumist. 
• Esmalt katke väike ala lakiga. 
• Peale selle kuivamist, proovige pealipinda kriimustada 

mündiga. Kui lakikihid kooruvad lahti, siis ei ole nake 
piisav ja tuleb teha täiendav lihvimine. 

• Ärge katke Synteko URETHANE’ga eelnevalt 
vesipõhiste, alküüd- ja kahekomponentsete 
polüuretaanlakkidega viimistletud põrandat. Selliste 
põrandate lakkimiseks kasutage Synteko 
kahekomponentseid veepõhiseid lakke. 
 

2. LAKKIMINE 
• Kandke pinnale 1 kuni 2 kihti Synteko URETHANE’i 

nagu eelpool kirjeldatud. 
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SYNTEKO LAHUSTIPÕHISED LAKID 
HOOLDUS JA KORRASHOID 

 
Synteko lakkidega töödeldud pindu on lihtne hoida puhtana. Põranda 
korrashoidmiseks piisab, kui imeda regulaarselt tolmu või puhastada 
niiske mopiga, kasutades puhastusvahendit Synteko SUPER CLEAN 
1697. Määrdunud jäljed eemaldada koheselt Synteko REMOVER’iga 
1692 või mineraalpiiritusega. Vältige kraapivaid harju või tugevaid 
puhastusvahendeid.  
 
Suure kasutuskoormusega kohtades kasutada perioodiliseks 
hoolduseks Synteko NEWSHINE 1696. Synteko NEWSHINE jätab 
põrandale kaitsva kihi, eemaldab ka kerged kriimustused.  
Kummitaldade tekitatud jäljed ning kingakreemi, huulepulga, tindi jm 
plekid eemaldatakse lakibensiiniga. 
 

KUIDAS KASUTADA SUPER CLEAN 1697? 
1. Põrand puhastada tolmuimeja või mopiga.  
2. Valmistage SUPER CLEAN lahus ette järgmiselt:  

• Tavaliseks puhastamiseks 1 osa SUPER CLEAN’i 50 osa vee 
kohta 

• Tugevaks puhastamiseks 2-3 osa SUPER CLEAN’i 50 osa vee 
kohta 

3. Kõigepealt valada ämbrisse vesi ja seejärel lisada 
puhastusvahend. Ärge kunagi valage vee ja puhastusvahendi 
lahust otse põrandale.  

4. Kastke pehme lapp või mopp lahusesse ning väänake korralikult 
välja. 

Synteko SUPER CLEAN on mõeldud kasutamiseks märja mopiga või 
kombineeritud masinatele.  
 

KUIDAS KASUTADA NEWSHINE 1696? 
1. Enne NEWSHINE’i pealekandmist veenduda, et põrand oleks 

puhas.  
2. Pühkida põrand harjaga, pesta mopiga või puhastada 

tolmuimejaga.  
3. Vana seep, rasv, poleer, jms. tuleb eemaldada veega pestes või 

kasutades Synteko REMOVER’it. 
4. Kanda NEWSHINE õhukese ühtlase kihina põrandale kas niiske 

mopi või ebemevaba lapiga.  
5. Lasta põrandal kuivada u. 30 minutit enne kui hakkate põrandat 

kasutama. 
 

KUIDAS KASUTADA REMOVER 1692? 
1. Igasuguse mustuse eemaldamiseks puhastada põrand 

tolmuimeja või mopiga.  
2. 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 

3. Kasta lapp lahusesse, mitte valada seda otse põrandale. 
4. Teha mopp märjaks, lasta lahusel mõned minutid mõjuda ja 

väänata kuivaks.  
5. Kui põrand on plaanis lihvida ja uuesti viimistleda, soovitame 

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

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

 
 

TÖÖOHUTUS 

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis 
www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. 
 
Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe 
arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Sisaldab 2-butanoonoksiimi ja koobaltsoola. Võib põhjustada 
allergilist reaktsiooni. Ohtlikud koostisosad: Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud 
 
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: 28.07.2014 
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