
NATURAL  

PODROČJE UPORABE
Posebej primeren na površinah kjer je zahtevana večja 
odpornost na obrabo    

LASTNOSTI PROIZVODA
Brez topil•	
Z zelo rahlim vonjem•	
Izredno izdaten, velika pokrivnost•	
Kratek čas sušenja•	
Zelo enostavna uporaba•	
Ne rumeni lesa •	
Izredna odpornost na obrabo•	
Lahko ga obarvamo s Synteko tinkturami•	

POKRIVNOST
15-60 m2/l, odvisno od orodja in vrste lesa.•	

ORODJE 
Jekleni ali gumijasti aplikator 300-500 mm širine.•	
Rdeči filc.•	
Krpa ali plošča za poliranje.•	
Očistite orodje z uporabi z vodo.  •	

TEHNIČNI PODATKI
Osnova: alkidni ester 
Topila: brez topil
Viskoznost: 320 cP ICI na 23°C
Gostota: prbl. 955 kg/m3 

Ognjevarnost: ni vnetljivo
Čas nanosa: priporočamo počakati vsaj 3 ure 

po zadnjem nanosu, za končno 
poliranje.

Čas sušenja: prbl. 16 ur pri 23°C / 50% RH
Shranjevanje: Hraniti pred zmrzaljo. Mora biti 

skladiščeno med +10°C in +30°C
Rok uporabe: 24 mesecev v neodprti embalaži 

od datuma proizvodnje 
(glej embalažo)

Velikosti embalaže: 1L / 5L  

Pred uporabo tal
Tla se lahko pričnejo uporabljati s previdnostjo 1-2 •	
dni po zadnjem poliranju. 
Ne močite tal prvi teden po nanosu Synteko olj.•	
Tepihe namestite 3 dni po oljenju. •	
Redno sesajte ali obrišite tla z vlažno krpo. •	
Namestite klobučevinaste blazinice na noge stolov •	
in miz, da ne poškodujete ali opraskate končnega 
laka.
Povrsino redno sesajte ali cistite z vlazno krpo.•	

Opozorilo! 
Ne pustite ostanke olja, ki se ni vpilo v površino da •	
se posuši, ker se takšni suhi madeži na površini 
svetijo. 
Preveč olja na površini podaljša čas sušenja in •	
podaljšuje čas na nadaljni nanos.
Na lesenih tleh z nizko vpojnostjo pustite določene •	
predele brez olja, na katere boste vtrli olje pri 
razporeditvi olja po površini. 
Utrjevanje s pomočjo kisika bo izredno dolgo, če so •	
temperature pod +18°C. 
Ne polirajte tal dokler so vroče, ker se kasneje •	
lahko zgodi transportiranje olja nazaj na površino iz 
strukture lesa. 
Zagotovite redno vzdrževanje preden se površina •	
obrabi do surovega lesa.
PO!•	  Odstranite vse z oljem prepojene organske 
materiale kot so krpe, obleke v kovinske ognjevarne 
posode napolnjene z vodo, nevarnost samovžiga! 
Odstranite po veljavnih predpisih.
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1608      

Synteko NATURAL je olje na alkidni osnovi, brez topil, nežnega vonja in vrhunskih lastnosti. Olje je namenjeno za 
nego lesenih tal in plute, lesenih stopnic, polken, klopi, ipd.

med +5°C 
in +30°C



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. 

Pomembno! Pred nanosom Synteko Natural olja 
površino posesajte in obrišite z mokro krpo. Ne 
pozabite odstraniti prah iz zaves, okenskih polic, 
radiatorjev in podobno. 

TINKTURA
Mešanje Synteko Natural  s tinkturami Synteko Tinting 
Paste 1675 je zelo enostavno. Dodajte tinkturo v 
embalažo z oljem in temeljito premešajte. Vedno 
uporabljajte celotno vsebino tinkture. Izpraznite celotno 
embalažo tinkture, da preprečite razlike v barvi. 

MED UPORABO 
Olje naj bo na sobni temperaturi.•	
Temperatura tal mora biti med 15°C in 25°C•	
Vsebnost vlage v tleh mora biti med 5 in 15%•	
Vlažnost lesa: med 5% in 12%•	
Temeljito premešajte embalažo pred in med •	
uporabo. 
Ne nanašajte površin večjih od 25 m² naenkrat (10 •	
m² v dobrih pogojih sušenja).  

NANAŠANJE OLJA IN POLIRANJE
Preden začnete z delom, zaščitite bližnja območja 
pred morebitnimi pljuski premaza. Število potrebnih 
nanosov je odvisno od vpojnosti tal. Najboljši rezultat 
boste dosegli z več tankimi nanosi. Mehke vrste lesa in 
bukev, vpijejo več olja, medtem ko ga trde in eksotične 
vrste lesa vpijejo manj. Les mora biti dobro zasicen z 
oljem vendar ne preveč. 

Svoje delo skrbno načrtujte, velike površine razdelite na 
več manjših območij po 15-50 m² oziroma na območja, 
ki jih lahko obdelate v 20 minutah. V vročem, suhem 
vremenu območja še dodatno zmanjšajte. Zaprto 
pločevinko morate pred in med uporabo premešati. 

Synteko Natural nanesite na površino z gumijastim 
aplikatorjem, z jekleno lopatico ali pa ga polijte 
neposredno na tla in razporedite z rdečim filcem. Na 
mestih, ki so težje dostopna uporabite majhen čopič 
ali majhen aplikator. Pazljivo večja količina laka, lahko 
brizga okrog. Za razporeditev uporabite polirni stroj 
150 vrtlj./min. 

Olje ponovno razporedite z rdečim filcem – pri normalnih 
temperaturah morate začeti v roku 20 minut. Odvečno 
količino olja odstranite s krpo in rdečim filcem. Ko je 
filc prepojen, ga zamenjajte. 
Po 3-16 urah tla zloščite s polirnim strojem z rdečim 
filcem. Zadnje loščenje opravite s suho čisto krpo, ki 
ne pušča kosmov, ovito okrog filca in nastavitvah 150-
300 vrtlj./min. 

Opomba! Ne pustite ostanke olja na površina da se 
posuši! Suhi ostanki olja se svetijo na površini. Ponovno 
spolirajte površino morebitnih kapilarnih dvigov olja na 
površino, preden pričnete površino uporabljati 1-2 dni 
po zadnjem poliranju. 3 dni po zadnjem poliranju lahko 
namestite tepihe. Ne uporabljajte vodotesnih, nedrsnih 
ali podobnih podlag.  

CISCENJE IN VZDRZEVANJE
Površine obdelane s Synteko olji so enostavne za 
vzdrževanje. Redno vzdrževanje vam bo osvežilo lesk 
vaših tal in ga ohranilo še dolgo. 
Sesanje, če je potrebno čiščenje z mokro krpo in 
uporabo Synteko Soap 1617 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. 
Redno vzdrževanje oljenih tal s Synteko olji omogoča 
Synteko Re-Cover 1620. Kako pogosto je potrebno 
osveževati tla je odvisno od obremenjenosti in čiščenja 
tal.

Za stanovanjske površine je uporaba praviloma •	
vsako drugo leto
Komercialna območja je uporaba 2- 4 krat letno •	

Zagotovite redno vzdrževanje površine preden se 
obrabi do surovega lesa. Redno vzdrževanje bo 
osvežilo lesk vaših tal in ohranilo lep izgled zelo dolgo 
časa. Synteko Re-cover lahko uporabljate tudi za 
lokalna popravila. 



 ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Kako uporabljam Soap 1617?
Teden dni po oljenju lahko parket obrišete z dobro 
ožeto vlažno krpo. Raztopina za čiščenje se pripravi 
z mlačno vodo in čistilom Synteko Soap v razmerju 
1:20. 1 del čistila Synteko Soap in 20 delov mlačne 
vode. Z dobro ožeto krpo očistimo površino.    

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 Re-cover 1620?
Temeljito očistite tla z izbiro Synteko Remover čistila. 
Pred nanosom Synteko Re-coverja morajo biti tla 
popolnoma suha. Nanesite tanek sloj Re-coverja z 
gumijasto gladilko, nežno krpo ali podobno. Dovolite 
da tla vpijejo Re-cover 10-15 minut, pred morebitnim 
naslednjim nanosom, če je potrebno. Pustite površino 
sušiti prbl. 20 minut in jo nato spolirajte z uporabo 
čiste, suhe krpe ki ne pušča kosmičev. Tla se lahko 
uporabljajo po 2-4 urah.      

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. 

NEVARNOST SAMOVŽIGA! VSEBUJE SUŠEČE OLJE.OSTANKE OLJA, UPORABLJENE 
KRPE IN OSTALO HRANITE V OGNJEVARNIH POSODAH IN ODSTRANITE PO VELJAVNIH 
PREDPISIH.  
Opomba!  Hraniti izven dosega otrok. V primeru zaužitja, takoj poiskati zdravniško 
pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo ali embalažo.
Vsebuje: kobaltovo sol. Lahko izzove alergično reakcijo.

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 naši proizvodov.   


