
 

 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO WOOD FILLER 
 1691 Exotic, 1693 Light Wood, 1694 White Oak 
 

Synteko WOOD FILLER on 1-komponentne veepõhine kasutusvalmis puidupahtel 
kuni 1,5mm vuukide ja pragude pahteldamiseks puitpõrandatel enne Synteko 
põrandalakkide ja –õlide pealekandmist. 

KASUTUSALA: kuni 1,5mm vuukide 
täitmiseks ning lauspahteldamiseks  
 
TOOTE OMADUSED: 
• kuni <1,5mm pragude täitmiseks 
• kasutusvalmis 
• väga hea nake aluspinnaga 
• kerge lihvida 
• kuivab omadustelt sarnaseks puiduga  
• saab saagida, lihvida, lõigata, hööveldada, puurida, 

peitsida, värvida ja lakkida 
 
MATERJALIKULU: 
• 8 m²/L 
 
TÖÖVAHENDID: 
• terasspaatel laiusega 250-300mm 
• peale kasutamist puhastada koheselt veega 

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE Kaltsium magneesium karbonaat 
KUIVAINE 
SISALDUS 

u. 75% 

PH u. 7,5 
VISKOOSUS u. 50, 000 CPS 

TIHEDUS u. 1650 kg/m³  (ISO 2811-1 )  

KUIVAMISAEG 20 kuni 30 minutit 23°C /50% RH juures 

PRAGUNEMINE Ei pragune 

KAHANEMINE Väga väike 

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

SÄILIVUSAEG 12 kuud avamata pakendis alates 
tootmise kuupäevast (vt. pakendilt) 

PAKEND 5L 

 

TÄHELEPANU! 

• Vesipõhiseid lakke ei tohi katta lahustipõhiste lakkidega. 
• Puitu, mida on eelnevalt keemiliselt töödeldud või 

mehaaniliselt pressitud ei saa viimistleda veepõhiste lakkidega. 
• Õlised ja vaigused puiduliigid, näiteks tiikpuu, tuleb lakkida 

kohe pärast lihvimist.  
• Peitsitud põrandaid ei ole vaja eelnevalt kruntida, vaid võib 

pinna koheselt katta Synteko veepõhiste lakkidega.   
• Ärge kasutage veepõhiste lakkidega viimistletud põrandal 

kleeplinti. 
• Kõiki lakke tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada. Tehke 

seda enne tolmuimejaga imemist, et loksutamise käigus laki 
sisse sattunud õhk saaks lenduda enne lakkimise alustamist. 

• Ühe päeva jooksul ei soovitata kanda peale rohkem, kui kaks 
kihti (krunt + pindlakk). 

• Vältige otsest päikesevalgust, tuuletõmmet, liiga kõrget või liiga 
madalat temperatuuri ja õhuniiskust.  

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.  
• Ärge katke lakipindu mitte-poorsete materjalidega 
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VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE 
EEMALDAMIST VAJAVATE PÕRANDATE 
LAKKIMINE 
 
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. 

• Lihvida põrand liivapaberiga 80 kuni puhta 
puiduni.  

• Puhastage põrand tolmuimejaga.  
• Ärge unustage ka põrandaliiste, aknalaudu ja 

radiaatoreid. 

SYNTEKO WOOD FILLER 
KASUTUSJUHEND 

 
 
 
 
 
 
2. PAHTELDAMINE 

• Valage töötamiseks sobiv kogus pahtlit põrandale.  
• Kande segu elastse roostevabast terasest spaatliga 

edasi-tagasi töötades põrandale laiali.  
• Suruge segu tugevalt pragudesse. 
• Jälgige, et praod saaksid täidetud. 
• Töö lõppemisel peab puidupind olema kaetud 

ühtlase õhukese pahtlikihiga ja suured praod ning 
augud peavad olema WOOD FILLER’iga täielikult 
täidetud. 

• Suuremad praod (>1,5mm) võivad peale mõnetunnist 
kuivamist vajada lisatäitmist.  

• Enne töö jätkamist lasta üle 1,5 mm suurused praod 
kuivada öö läbi.  

• Sõltuvalt niiskusest, temperatuurist ja õhu liikumisest 
kuivab pahtel tavaliselt 20 minutiga. 

• Kui põrand on kuiv ja täidetud piirkonnad pinnaga 
ühetasased, lihvida pahtel põrandapinnalt maha 
kasutades liivapaberit 80. 

• Puhastada põrand tolmuimejaga ja seejärel õlitada 
ja/või lakkida Synteko toodetega. 

3. KRUNTIMINE JA LAKKIMINE 
• Et saavutada parimat tulemust, soovitame 

pindlakkimiseks kasutada Synteko põrandalakke ja 
ja/või –õlisid. Palun lugege eraldi tootekirjeldusi.  

 

TÖÖOHUTUS 

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis 
www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist. 
Tähelepanu: Hoida lastele kättesaamatult. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral 
pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. 
 
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: 30.07.2014 
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