INFORMACE O PRODUKTU

SYNTEKO RE-COVER
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Synteko RE-COVER je olej určený k pravidelné údržbě dřevěných a korkových
podlah ošetřených oleji Synteko.

OBLAST POUŽITÍ:
pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah

TECHNICKÁ DATA:

VLASTNOSTI PRODUKTU:
•
•
•
•

Oxidem vytvrzující
Slabý zápach
Připraven k přímé aplikaci
Nežloutne

VYDATNOST:
• 50-100 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva

NÁŘADÍ:
•
•
•
•
•

Gumová špachtle šíře 300-500 mm nebo pružná
ocelová špachtle šíře 250-300 mm
Leštička s možností nastavení 2 rychlostních stupňů:
150 a 300 ot./min.
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Červený pad (1ks/ 20m )
Nechomáčkující bavlněný hadr pro leštění (3ks/ 20m2)
Nářadí čistěte pomocí produktu „White spirit“.

PŘED POUŽÍVÁNÍM PODLAHY
•
•

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

Alkydester

OBSAH SUŠINY

cca 77%

ROZPOUŠTĚDLO

White spirit (bez zápachu)

HUSTOTA

cca 910 kg/m³

HOŘLAVOST

Hořlavina. Bod vzplanutí +40°C.

DOBA SCHNUTÍ

cca 2-4 hod.

SKLADOVÁNÍ

Nesmí zmrznout. Skladujte při
teplotě od +5°C do +30°C

TRVANLIVOST

V uzavřeném balení 24měsíců od
data výroby (uvedeno na obalu)

VELIKOST BALENÍ
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UPOZORNĚNÍ!

Povrch nesmí být pokryt neprodyšnými materiály.
Na nohy židlí a stolů připevněte plstěné podložky, abyste
se vyvarovali poškrábání povrchu.

• Pravidelně podlahu vysávejte nebo vytírejte suchým
mopem
• Začněte s údržbou dříve než je povrch opotřebován až na

holé dřevo.
• DŮLEŽITÉ! Vložte všechny použité organické materiály

(pady, hadry apod.) alespoň na 16 hodin do plechové
nádoby s vodou, abyste zabránili samovznícení. Zlikvidujte
je v souladu s platnými předpisy.
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www.synteko.com

SYNTEKO RE-COVER
POKYNY K POUŽITÍ

Pro pravidelnou údržbu podlah ošetřených podlahovými
oleji Synteko používejte Synteko RE-COVER. Jak často bude
potřeba ho využívat závisí na zátěži, které je podlaha
vystavena, a frekvenci umývání:
•
•

V domácnostech 1x za rok
V komerčních prostorech 2-4x za rok.

Pravidelná údržba obnovuje lesk vaší podlahy a zaručí pěkný
vzhled po delší dobu.
Nezapomeňte začít s pravidelnou údržbou dříve, než se povrch
opotřebuje až na holé dřevo. Prostředek RE-COVER můžete
také použít k lokálním opravám.

1.

PŘÍPRAVA
• Vyčistěte podlahu pomocí roztoku Synteko
REMOVER (čtěte samostatný Produktový list).
• Před aplikací Synteko RE-COVER se ujistěte, že je
podlaha úplně suchá.

2.

APLIKACE
• Nanášejte gumovou stěrkou nebo hadrem v tenké
vrstvě
• Vyčkejte 10-15 minut, aby mohl RE-COVER do
podlahy vsáknout a aplikujte znovu, pokud je to
nutné.
• Nechejte povrch schnout 20 minut.
• Vyleštěte povrch suchým čistým nechomáčkujícím
hadrem.
• Podlaha může být používána po 2-4 hodinách.

Výrobce:
Sika Estonia OÜ, Estonia
www.synteko.com
Datum: 28.07.2014

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz.
Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ! OBSAHUJE SCHNOUCÍ OLEJ. ROZLITÝ OLEJ VYTŘETE A POUŽITÉ HADRY APOD. UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ
NÁDOBĚ NAPLNĚNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE.
Varování. Hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a oblečením. Používejte
ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou
alkoholu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy (např. ve sběrně nebezpečného odpadu). Obsahuje:butanon oxim, kyselina
neodekanová, kobaltové soli. Může vyvolat alergickou reakci.
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s
volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení
osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno
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tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
http://www.sika.cz

