
 

PRODUKTINFORMATION 

SYNTEKO CLASSIC 
 

1636 
 

Synteko CLASSIC er en hurtigtørrende, opløsningsmiddelbaseret  
2-komponent, syrehærdende gulvlak.  

OBS! 

• Anvend ikke Synteko Classic til overlakering af 
vandbaserede lakker eller til lakering af dansegulve.  

• Olie og harpiksholdige træsorter såsom teak bør 
behandles umiddelbart efter slibning. 
 

 

ANVENDELSESOMRÅDE: 
Allround lak der anvendes til lakering af parket-  
og trægulve i offentligt og privat miljø både til 
overlakering og lakering fra trærent. 
 

PRODUKTEGENSKABER: 
• 2-komponent 
• Meget slidstærk overflade 
• Meget modstandsdygtig over for friktionsmærker 
• God kemikaliebestandighed 
• Tørrer hurtigt 
• God fyldeevne 
 

RÆKKEEVNE: 
• 7–15 m²/ltr. afhængig af træsort, temperatur og 

luftfugtighed. 
 
 

  
 
 

   TEKNISKE DATA: 
Basis 2-komponent alkyd/amino  
Opløsningsmiddel Ethanol, 1-Methoxy-2propanol, 

Butanol 
Tørstof Ca.58 % 
Densitet Ca. 980 kg/m³  
 
Slidstyrke 

 
Ca. 10 mg/100 rpm.  
(SIS 92 35 09) 

Viskositet Ca. 150 sek. (SIS 18 41 86) 
 
Revnedannelse 

 
Ingen revnedannelse efter 20 
omgange.  Kold kontroltest ÷20º C 
/+40º C  

 
UV-bestandighed 

 
Ingen misfarvning (18 timer) 

Glans  
(Gloss Gardner 60°) 

Ca. 35 - mat  

 
Tørretid 

 
Første strygning samt ved trærent  
ca. 1,5 time  
Anden strygning samt overlakering 
ca. 2-3 timer  

 
Anvendelsestemperatur 

 
+15º C - +25º C 

 
Opbevaring 

 
+10º C - +30º C 

 
Lagerholdbarhed 

 
24 mdr. i tæt, lukket emballage 

Emballage 16,5 ltr. dunk (indeholder også 
hærder) 

      De nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorie afprøvninger       
      ved +23ºC og 55 % RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes       
      som vejledende.  

IBRUGTAGNING 

• Gulvet kan med forsigtigt betrædes 24 timer efter  sidste 
lakering.  

• Møbler kan tidligst flyttes ind efter 24 timer. 
• Lad fugten fordampe i mindst 1 uge før eventuelle tæpper 

monteres. 
• Endelig hærdning sker efter ca. 2 uger 
• Den første måned bør gulvet ikke vaskes. 
• Sæt filtpuder under benene på stole og borde for at undgå 

ridser i lakken. 
• Gulvet må ikke dækkes med ikke-porøse beskyttende 

materialer.  
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FORBEHANDLING 
 
Ved lakering fra trærent slibes gulvet helt rent for smuds og 
gammel lak. Slib overfladen så jævn som muligt. Sidste slibning 
udføres med slibepapir nr. 120 – 150. Grundig støvsugning er 
vigtig – også ovenpå paneler o.lign.  
 
Genlakering:  
Ved genlakering rengøres gulvet for voks, sæberester, fedt og 
smuds. Sidste afvaskning foretages med 3 dl 32% eddikesyre 
tilsat 10 lt vand. Når gulvet er tørt, matslibes med slibepapir nr. 
120-150. Grundig støvsugning er vigtig - også oven på paneler 
og lignende.  
OBS! Ved genlakering af fabrikslakerede gulve skal matslibnin- 
gen udføres ekstra omhyggeligt. 
 
Porøse træsorter såsom fyr, gran og bøg kræver normalt 3 lag 
lak, hvor andre træsorter normalt kræver 2 lag.  
 
FORHOLDSREGLER 
• Lakken bør have  rumtemperatur ca. 23° C  
• Gulvets temperatur bør være ca.15° C - 25° C  
• Fugtindholdet i gulvet bør være mellem 5% - 15% 
• Luftfugtigheden bør være 50% - 60% RF 
• Sørg for god ventilation ved første strygning for at øge 

luftcirkulationen samt forbedre tørretiden. 
• Anden og tredje strygning bør ske under normal ventilation 

for at undgå en ugunstig tørreproces. 
• Undgå direkte sollys på overfladen under hærdningen,  

da hærdeprocessen så vil accellerer i disse områder. 
 

SYNTEKO CLASSIC 
BRUGSANVISNING 

BLANDING 
Ryst dunkene grundigt før de blandes. Derefter blandes Synteko 
Classic med 10% Hærder 1647. Hele mængden af Herder (1,5 
ltr.) passer til hele mængden af Synteko Classic (15 ltr.) Bland 
de to komponenter grundigt, men undgå at danne luftbobler . 
Den færdige blanding kan stå i 8 timer i en tæt, lukke beholder. 
  
RENGØRINGINSTRUKTION 
God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Lak 
på huden fjernes med sæbe og vand eller håndrensemiddel. 
Indtørret lak opløses med acetone, sprint eller lignende.  
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_____________________________________________________________________________________ 
SIKKERHED 
Kodenr. (1993): 3 -1 
Brandfareklasse: Meget brandfarlig, kl. I-1 
Sundhedsfareklasse: Lokalirriterende 
Se iøvrigt sikkerhedsdatabladet 
 
Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret 
på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er 
alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede 
resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som 
beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser. 

Sika Danmark A/S 
Hirsemarken 5 

DK-3520 Farum 
Tlf.: +45 702 77 703 

 
Dato: 26.01.2010 
Opdateret: 5.1.2015 
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