
CLASSIC  

PODROČJE UPORABE
Idealen za močno obremenjene površine    

LASTNOSTI PROIZVODA
Izredno odporen proti obrabi•	
Izredno odporen proti praskam, drsanju, madežev •	
od čevljev.  
Zelo dobro odporen na maščobo, vodo, alkohol in •	
gospodinjska čistila 
Hitro sušenje•	
VOC vsebina skladna z najvišjo vrednostjo, določeno •	
2010 v EU

POKRIVNOST
7-15 m2/l, odvisno od orodja in vrste lesa.  •	

ORODJE 
Aplikator 300-500 mm širine iz moher klobučevine, •	
prbl. 5mm višina dlačic. 
Valjček iz moherja 300 mm širine prbl. 5mm višine •	
dlačic. 
Očistite valjček z etanolom. •	

TEHNIČNI PODATKI
Osnova: alkidne in amino smole 

Trdna snov: prbl. 58%

Trdilec:                         p-Toluen sulfonska kislina 
v etanolu in propilen glikol 
monometil eter 

Gostota: prbl. 980 kg/m3 

Odpornost proti 
obrabi:  

prbl. 10 mg/100 vrtljajev  
(SIS 92 35 09)

Trdota:                          prbl. 150 sek. (SIS 18 41 86)

Nastajanje razpok:                 brez nastajanja razpok po 20 ciklih. 

Hladno preverljiv 
test:                    

 
÷20°C /+40°C 

UV obstojnost:                                      brez spremembe barve (18 ur) 

Stopnja leska: 
(merjeno pod 60°)

prbl. 90 za sijaj  
prbl. 50 za polmat 
prbl. 35 za mat

Čas sušenja: prvi nanos prbl. 1,5 ure  
pri 23°C  / 50% RH 
drugi nanos prbl. 2 -3 ure  
pri 23°C  / 50%

Shranjevanje: ne občutljiv na zmrzovanje 

Rok uporabe: 24 mesecev v neodprti embalaži 
od datuma proizvodnje 
(glej embalažo)

Velikosti embalaže: 1L / 5L / 15 L 
(paket vsebuje tudi trdilec)

Opozorilo! 
Ne uporabljajte lakov na osnovi topil za nove nanose •	
na vodne lake. 
Oljnat les in les z veliko vsebnostjo smole kot je tik, •	
morate prelakirati takoj po brušenju. 
Vse lake je potrebno premešati pred uporabo. •	
Premešajte embalažo pred sesanjem površine zato, 
da zrak kateri se je umešal v lak med tresenjem, 
izgine (nekaj minut). 

Pred uporabo tal
Tla se lahko pričnejo uporabljati s previdnostjo 24 ur •	
po zadnjem nanosu. 
Pohištvo se lahko namesti po 24 urah•	
Tepihe namestite teden dni po lakiranju, da lahko •	
vlaga izpari. 
Končno utrjena površina po 2 tednih •	
Ne čistite tal z vodo in detergenti prvi mesec •	
uporabe
Namestite klobučevinaste blazinice na stole in mize, •	
da preprečite poškodbe laka
Površina ne sme biti zaščitena z neporoznim •	
materialom
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med 10°C 
in 30°C prbl. 1 ur* 12 mesecev 7-15 m2/l

odporen  
na zmrzal

1636 mat, 1637 pol-mat, 1646 sijaj    

Synteko CLASSIC je hitro sušeč kislinski, dvokomponenten lak na osnovi topil za lesena tla. Primeren je za zaščito 
parketa in lesenih tal iz trdih vrst lesa. Lak se lahko uporablja na surovih ali že lakiranih lesenih površinah. 

* za vsak nadaljni nanos je čas sušenja cca 2 do 3 ur



PRIPRAVA NELAKIRANIH TAL ALI TAL 
NA KATERIH JE POTREBNO ODSTRANITI 
STAR LAK

BRUŠENJE
Strojno obrusite površino do surovega lesa, da 
odstranite stare sloje laka, umazanijo in nečistoče.  
Prvo brušenje opravite z grobim brusnim papirjem in 
nastavite brusilni stroj na močnejši pritisk. Tla izravnajte 
kot je le mogoče. Če so v tleh še vidne praske, 
neravnine morate opraviti dodatno brušenje. 
Zadnje brušenje je pod majhnim pritiskom brušenja 
in brusnim papirjem granulacije 120-150. Če je pritisk 
brušenja previsok, lahko mehke vrste lesa stisnemo. 
Ko bo vlaga iz laka ovlažila takšno vrsto lesa, bo 
lesna vlakna dvignila, napihnila nazaj na prvotno 
prostornino. 
Pred nanosom laka Synteko Classic površino posesajte 
in obrišite z mokro krpo. Ne pozabite odstraniti prah iz 
zaves, okenskih polic, radiatorjev in podobno.  

MED UPORABO
Končni lak naj bo na sobni temperaturi prbl. 23°C •	
(73°F).
Temperatura tal mora biti med 15°C in 25°C (60° •	
do 77°F)
Vsebnost vlage v tleh mora biti med 5 in 15%•	
Relativna zračna vlažnost mora biti 50-60% RH•	
Omogočite dobro prezračevanje prostora med prvim •	
nanosom za dobro kroženje zraka in izboljšanje 
procesa sušenja.
drugi in tretji nanos naj bo v normalno prezračevanem •	
prostoru, ker bi pretiran prepih vplival na neugodne 
procese sušenja. 
Zaščitite neposreden vpliv sonca med procesom •	
lakiranja in sušenja, ker bi bil proces sušenja 
pospešen. 

MEŠANJE IN DELOVNI ČAS MEŠANICE 
Embalažo dobro premešajte pred mešanjem. Nato 
zmešajte 1 del po prostornini Synteko trdilec 1647 
in 10 delov po prostornini Synteko Classic. Mešate 
lahko v plastični, stekleni ali netopljivi čisti posodi. 
Dobro premešajte, vendar preprečite nastajanje 
zračnih mehurčkov. Mešanice je uporabna 8 ur, če je 
shranjenja v zaprti posodi. 

LAKIRANJE
Po pripravi površine za lakiranje, lahko pričnemo lak-
irati z krtačo, valjčkom ali aplikatorjem. Po sušenju 
prvega nanosa se naredi med fazno brušenje, z 
brusnim papirjem granulacije 120. Temeljito posesajte 
površino in polakirajte drugi nanos. V primeru tretjega 
nanosa je potrebno ponoviti predhodni postopek. 
Porozne vrste lesa kot so: smreka, jelka, bor, bukev 
priporočamo tri nanose laka, medtem ko za normalne 
vrste lesa zadoščata dva nanosa. 

NAKNADNO LAKIRANJE LAKIRANIH 
POVRŠIN
Najprej očistite tla s Synteko Remover zmešanim z 
vodo. Nato obrusite površino z finim brusnim papirjem 
granulacije 180-240 ali brusnim filcem dokler površina 
ne postane mat. Temeljito posesajte, prebrišite 
površino s čisto krpo prepojeno z etanolom, da 
odstranite vse nečistoče. Nanesite en ali dva sloja laka 
Synteko Classic.
 
opomba! Ko je bila površina obrušena naredite test 
oprijemljivosti. Najprej, majhno površino prelakirajte. 
Ko se posuši, poskusite spraskati lakirano površino s 
trdim predmetom (kovanec), preverite oprijem. Če se 
sloj laka odlušči ali odstopi, potem ni dobrega oprijema 
in je potrebno celotno površino obrusiti do surovega 
lesa, da bi zagotovili dober oprijem. Ne uporabljajte 
Synteko Classic za prelakiranje lakov na vodni osnovi, 
2-komponentih poliuretanskih lakov na osnovi topil 
ali alkidnih lakov. Pri omenjenih površinah uporabite 
Synteko Star, dvo-komponenten lak na vodni osnovi.  

CISCENJE IN VZDRZEVANJE
Površine obdelane s Synteko laki so enostavne za 
vzdrževanje. Sesanje, če je potrebno čiščenje z 
mokro krpo in uporabo Synteko SuperClean 1697 
zadostuje. Odtisi gume od čevljev, sredstev za 
čiščenje čevljev, šminke in podobno je potrebno takoj 
odstraniti s Synteko Remover 1692 ali z mineralnimi 
alkoholi. Izogibajte se uporabe grobih krtač ali močnih 
detergentov. 
Občasna uporaba Synteko Newshine 1696 na močno 
obremenjenih površinah vam omogoča vzdrževati 
lepo negovana tla. Synteko Newshine 1696 se lahko 
uporabi tudi pri odstranitvi lahkih prask na površini.



 ZDRaVstVENE iN VaRNostNE iNFoRmaCijE

Kako uporabljam Super Clean 1697?
Posesajte ali prebrišite površino z vlažno krpo, da 
odstranite nečistoče in prah. Priprava Synteko 
SuperClean: 

Za normalno čiščenje, 1 del Synteko SuperClean s •	
50 deli vode 
Za večje nečistoče, 2-3 dele Synteko SuperClean s •	
50 deli vode

Nalijte vodo v čisto posodo in dodajte Synteko 
SuperClean. Nikoli ne zlijte vode neposredno na lesena 
tla. Namočite čisto krpo v mešanico in temeljito ožemite 
pred uporabo za čiščenje tal. Synteko SuperClean je 
primeren za čiščenje s krpo ali strojno čiščenje. 

Kako uporabljam Remover 1692?
Posesajte ali prebrišite površino z vlažno krpo, da 
odstranite nečistoče in prah. 
Priprava Synteko Remover: 

Za normalno čiščenje, ½ - 1 del Synteko Remover •	
na 100 delov vode
Za večje nečistoče, 2-3 dele Synteko Remover na •	
100 delov vode

Nalijte vodo v čisto posodo in dodajte Synteko 
SuperClean. Nikoli ne zlijte vode neposredno na lesena 
tla. Namočite čisto krpo v mešanico in pustite čistilo 
delovati par minut na madežu in temeljito obrišite do 
suhe površine. Nadaljne čiščenje z 1 delom vinskega 
kisa in 9 deli vode priporočamo, če je potrebno obrusiti 
in prelakirati. Tla morajo biti popolnoma suha pred 
nadaljnimi postopki. 

Kako uporabljam Newshine 1696?
Pred uporabo Synteko Newshine se prepričajte, da so 
tla temeljito očiščena. Pometite in obrišite ali posesajte 
površino. Morebitni madeži, maščobe in podobno 
morajo biti odstranjeni z mešanico Synteko Remover 
in vodo. Nanesite Synteko Newshine v tankem 
enakomernem sloju z čisto krpo ki ne pušča muck. 
Pustite da se tla posušijo prbl. 30 minut po nanosu, 
pred uporabo.     

Varnostni listi so na voljo profesionalnim uporabnikom na zahtevo. Podrobne informacije in navodila so navedena 
v naših MSDS (Material Safety Data Sheet), na voljo na www.synteko.com. Navedeno samo predstavlja izbor 
pomembnih informacij. 

Opomba! Lahko vnetljivo. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne 
kaditi. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode 
in poiskati zdravniško pomoč. V primeru zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po 
možnosti pokazati etiketo ali embalažo). Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
Vsebuje formaldehid. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Naši podatki in navodila so napisana na osnovi številnih laboratorijskih poskusov in praktičnih izkušenj. Naj vam 
bodo v pomoč pri izbiri ustreznega izdelka in primernega delovnega postopka. Ker delovni pogoji in okoliščine, v 
katerih se delo izvaja niso pod našim nadzorom, ne prevzemamo odgovornosti za rezultate, ki jih boste dosegli. 
Odgovarjamo samo za poškodbe oseb in predmetov, za katere je dokazano, da so nastale zaradi pomanjkljivosti 
ali napak naših proizvodov.      


