
 

TUOTESELOSTE 

SYNTEKO CLASSIC 

CLASSIC 

1636 puolihimmeä, 1637 puolikiiltävä, 1646 kiiltävä 
 

Synteko CLASSIC nopeasti kuivuva, 2-komponenttinen liuotinpohjainen, 
happokovetteinen lakka parketti- ja puulattioille. Lakkaa voidaan käyttää 
käsittelemättömälle tai aiemmin lakatulle pinnalle. 

 

KÄYTTÖALUE: 
Pääkäyttötarkoitus pinnoilla, jotka altistuvat 
normaalia suuremmalle kulutukselle. 
Parhaimmillaan kovilla puulajeilla. 

 

TUOTEOMINAISUUDET: 

 Erinomainen käyttökestävyys 

 Maksimoitu naarmuuntumisen, hankauksen ja 
kulutuksen kesto 

 Sietää erittäin hyvin rasvoja, vettä, alkoholia ja  
siivouskemikaaleja 

 Nopeasti kuivuva 

 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) 
enimmäismäärä hyväksytyllä  2010 EU tasolla.  

 

RIITTOISUUS: 

 7–15 m²/l, työkaluista ja puulaaduista riippuen. 
 
 

TYÖKALUT:  

 Teräslasta 

 Flotex levitin, 300-500 mm leveä 

 Mohair levitin, n. 5 mm nukan pituus, 300-500 mm 
leveä 

 Mohair tela, n. 5 mm nukan pituus, 300 mm leveä 

 Puhdista työkalut etanolilla. 
 
 

TEKNISET TIEDOT: 

Koostumus Alkydi- ja aminohartsi 
Kuiva-
ainepitoisuus 

n. 58 % 

Kovetin p-Tolueenisulfonihappo etanoli ja 
1-metoksi-2-propanoli liuoksessa 

Tiheys 
Paloluokitus 

n. 980 kg/m³  
Helposti syttyvää 

Kulutuksenkesto n. 10 mg/100 kierrosta.  
(SIS 92 35 09) 

Kovuus n. 150 sekuntia. (SIS 18 41 86) 
Kalvon halkeama 
testi 

Ei halkeamia 20 syklin jälkeen    

-20ºC /+40ºC  
UV kestävyys Ei värinmuutoksia (18 tuntia) 
Kiiltoaste 
(mitattu 60°  
kulmassa) 

 n. 90 kiiltävä  

 n. 50 puolikiiltävä 

 n. 35 puolihimmeä 
Kuivumisaika  Ensimmäinen kerros n. 1,5 

tuntia, 23ºC /50% RH 

 Toinen kerros n. 2 – 3 tuntia 
23ºC /50% RH 

Varastointi Lämmin varasto (ei herkkä 
jäätymiselle) 

Säilyvyys 24 kk avaamattomassa 
pakkauksessa valmistuspäivästä 
lukien. (kts. pakkaus) 

Pakkauskoko 15L lakka + 1,5L kovete 
 

HUOMAUTUS! 

 Liuotinohenteisilla lattialakoilla ei saa jatkokäsitellä 
vesipohjaisia lattialakkoja. Myös puupuhtaaksi 
hionnan yhteydessä rakoihin jääneet vesipohjaiset 
tuotteet voivat reagoida liuotinpohjaisen kanssa. 

 Rasvaiset puulaadut kuten Teak tulee lakata 
välittömästi viimeisen hionnan jälkeen.  

 Kaikki lakat tulee sekoittaa ravistamalla ennen 
käyttöä. Suorita sekoitus ennen imurointia, jolloin 
sekoituksessa syntyvät ilmakuplat ehtivät tasaantua 
ennen lakkausta 

 Levitetty kovetteeton lakka ei kuivu. 

 Estä hiekan kulkeutuminen kuivuneelle 
lakkapinnalle. 

 
 

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ 

 Lattia voidaan ottaa käyttöön varoen 24 tunnin 
kuluttua viimeisen kerroksen levittämisestä.  

 Huonekalut voidaan sijoittaa paikoilleen 24 tunnin 
kuluttua. 

 Anna kosteuden tasaantua lakatussa pinnassa 1 
viikon ennen mattojen sijoittamista paikoilleen. 

 Pinta on saavuttanut lopullisen lujuuden 2 viikon 
kuluttua. 

 Käytä siivouksessa vettä tai puhdistusaineita 
aikaisintaan 1 kk kuluttua lakkauksesta. 

 Asenna pehmiketyynyt huonekalujen jalkojen alle 
naarmuuntumisen välttämiseksi. 

 Lakattua pintaa ei saa peittää hengittämättömällä 
materiaalilla. 

 

www.synteko.com 
1 

 



LAKKAAMATTOMAT LATTIAT JA 
PUUPUHTAAKSI HIOTUT LATTIAT 
 

HIONTA 
Perushionta suoritetaan karkealla hiomapaperilla ja korkealla 
telapaineella. Hio lattia niin tasaiseksi kuin mahdollista. Jos 
lattiassa on kohoumia, hio kohoumat paikallisesti tasaisiksi. 
Mahdolliset painaumat/kolot tulee myös kitata ja/tai hioa 
tasaisiksi.  
 
Lopullinen hionta suoritetaan karkeuden 120-150 hiomapaperilla 
tai verkolla, käyttäen keveintä mahdollista telapainetta. Jos 
telapaine on liian korkea, voi pehmeisiin puulajeihin syntyä 
painaumia. Imuroi lattia huolellisesti ennen Synteko Classic 
lakan levitystä. Älä unohda poistaa pölyä lämmityspattereista, 
ikkunanlaudoilta, jalkalistoista, jne. 

 
 

KÄYTÖN AIKANA 
 Käytettävän lakan tulee olla huoneenlämpöistä, suositus    n. 

+23°C  

 Huoneen lämpötilan tulee olla välillä +15 - +25°C  

 Lattiamateriaalin kosteuden tulee olla 5 -  15% 

 Ilmankosteuden tulee olla 50 – 60 % RH 

 Lakkaukasen aikana normaali ilmanvaihto 

 Jos mahdollista, estä suora auringonpaiste lattialle, vältä 
myös liian korkeaa tai matalaa lämpötilaa ja kosteutta. 

 Jos lakka on kylmää, se ei tasoitu riittävän hyvin ja  läpäisee 
ilmaa huonosti, jolloin lakatussa pinnassa saattaa esiintyä 
epätasaisuutta ja kuplimista kuivumisen aikana. Kestää n. 7 
tuntia kun lakka lämpenee 0°C asteesta + 20°C asteeseen. 

 
 

PINNAN KITTAUS 

Hiottu puupuhdas pinta. tehdään Synteko Pohjalakka 1660:sta ja 
hienosta hiontapölystä kitti. Hiontapöly sekoitetaan 
pohjalakkaan, seoksesta tehdään niin löysä, että se on 
teräslastalevitteinen. Hiontakuiva 10 min. Kitattu pinta hiotaan 
puupuhtaaksi. Huom. Synteko 1660 on kosteus herkkä jä voi 
tehdä valkoisia läikkiä, jos ilman suhteellinen kosteus on korkea. 
 

POHJALAKKAUS 

Hiottu puupuhdas pinta. Pohjalakkaus tehdään teräslastalla. 
Pohjalakkauksen on tarkoitus sulkea puun pinta.  Pohjalakkaus 
suoritetaan Synteko Pohjalakka 1660:lla (Kts. erillinen 
tuoteseloste). Pohjalakkaus voidaan tehdä myös Synteko 
Classic lakalla. Synteko Classicilla lakattaessa eräät puulajit, 
kuten mänty, voivat punertua happokovetteen vaikutuksesta, 
käytä silloin Synteko Pohjalakka 1660:aa.     

 

KOVETTEEN SEKOITUS JA ASTIA-AIKA 

Synteko Classic ja Synteko Kovete täytyy sekoittaa ennen 
käyttöä. Lisää koko sisältö Synteko Kovete 1647 pullosta 
Synteko Classic lakan joukkoon. Pienemmät määrät: 1 osa 
kovetetta + 10 osaa lakkaa ( esim. 100 ml kovetetta ja 1 L 
lakkaa). Sekoitus voidaan tehdä muovi, lasi tai pinnaltaan 
vaurioitumattomassa emaliapintaisessa astiassa. Sekoita hyvin, 
mutta vältä ilmakuplien muodostumista. Seosta voidaan käyttää 
8 tunnin ajan, mikäli sitä säilytetään suljetussa astiassa. 

 

SYNTEKO CLASSIC 
KÄYTTÖOHJEET 

 
 
 
PINTALAKKAUS 
Levitä lakka flotex, mohair levittimellä tai telalla huolellisesti ja 
tasaisesti siten, että lakkaan jää mahdollisimman vähän 
ilmakuplia eikä lammikoita synny. Kulmien ja muiden 
vaikeampien alueiden kohdalla vältä liian paksua lakkakerrosta. 
Käytä sellaisilla alueilla pienempää levitystyökalua tai sivellintä. 
 
Jos ilman suhteellinen kosteus on korkea ja/tai lämpötila on 
alhainen, pyri levittämään ohuempia lakkakerroksia. Jos ilman 
suhteellinen kosteus on matala ja/tai lämpötila korkea, pyri 
levittämään paksumpia lakkakerroksia. Vältä aina suoranaista 
auringon paistetta lakattavaan lattiaan, tämä voi aiheuttaa 
epätasaista kuivumista.  
 
Käyttäessäsi flotex tai mohair levitintä, tee levitys tasaisin 
jatkuvin liikkein siten että lakkaa on aina levittimen edessä. 
 
Kun koko alue on lakattu, ovia ei saa sulkea täysin. Vältä 
suoranaista vetoa lattian pinnalla. Normaali ilmanvaihto on 
suositeltavaa lakan kuivumisen kannalta. 
 
Suorita pintalakkaus 2-3 kertaa kulutusrasituksesta ja 
puulaadusta riippuen. 
Pehmeät/huokoiset puulajit vaativat yleensä 3 kerrosta, kun 
muut puulajit normaalisti lakataan 2 kertaan.  
Suorita pintalakkausten välissä välihionta karkeudella 150 
paperilla tai verkolla. Imuroi ja pyyhi kaikki hiontapöly pois. 

 
 

AIEMMIN LAKATTUJEN LATTIOIDEN 
LAKKAUS 
 
Ehdoton vaatimus aiemminn lakattujen lattioiden 
käsittelemisessä on, että lakkapinta on ehjä, lattiassa ei esiinny 
rasvaa, vahaa, kiillotusaineita tai muita epäpuhtauksia. Tämän 
varmistamiseksi, puhdista lattia ensin Synteko Remover 1692 
puhdistusaineella. Sitten puhdista pinta etikkahappopesulla, 
10% etikkaa 90% vettä. Puhdista lopuksi lattia vedellä. Vältä 
liiallista  veden/pesuaineliuoksen käyttöä ettei vesi pääse 
saumoihin.  Huuhdeltu ja kuivunut pinta hiotaan mataksi 
käyttäen karkeutta 150-180 hiomapaperia tai verkkoa. Imuroi 
huolellisesti ja pyyhi lattia nihkeällä etanooliin kostutetulla 
rievulla kaiken hiontapölyn poistamiseksi.  
 
Tee tämän jälkeen tarttuvuuskoe esim. Lattian kulmaan: Lakkaa 
pienialue Synteko Classic lakalla ja lakan kuivuttua raaputa 
pintaa esim. Kolikon reunalla. Mikäli tarttuvuus on hyvä, levitä 1-
2 kerrosta Synteko Classic lakkaa. Mikäli lakka irtoaa tarttuvuus 
kokeessa, lattia on syytä hioa puupuhtaaksi. Synteko Classic 
lakalla ei saa jatkokäsitellä vesipohjaisia, 2-komponenttisia 
liuotinpohjaisia polyuretaani tai alkydipohjaisia lakkoja. Käytä 
näillä lattioilla jatkokäsittelyyn vesipohjaista Synteko Star 2-
komponentti lakkaa. Varmista tartunta myös Synteko Star lakalla 
lakattaessa. 
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SYNTEKO CLASSIC 
YLLÄPITO JA HUOLTO 

Pinnat, jotka on käsitelty Synteko lattialakoilla on helppo 
pitää puhtaana. Imurointi ja nihkeällä rätillä pyyhkiminen 
riittävät yleensä normaaliin ylläpitopuhdistukseen.  
 
Kengänkoroista jäävät kumijäljet, muste, huulipuna, jne. 
tulee poistaa välittömästi Synteko Remover 1692 

puhdistusaineella tai mineraalitärpätillä. Vältä harjaamista 
karkeilla harjoilla ja vältä erittäin voimakkaiden liuottimien 
käyttöä. 
 
Säännöllinen Synteko Newshine 1696 kirkasteen käyttö 

korkeasti kuormitetuilla pinnoilla, pitää lattian 
uudenveroisena pitkään. Synteko Newshine 1696 
kirkasteella voidaan myös häivyttää pinnassa näkyviä 
pieniä naarmuja ja hankaumia. 
 

 
Kuinka käytän Remover 1692 puhdistusainetta? 

Imuroi ja/tai pyyhi lattialta irtonainen lika. Valmista 
Remover liuos seuraavasti: 

 Normaali puhdistus, ½ - 1 osaa Synteko 
Remover 100 osaan vettä. 

 Teho puhdistus, 2–3 osaa Synteko Remover 
100 osaan vettä 

Kastele rätti/liina liuoksessa; älä kaada liuosta 
suoraan lattialle. Pyyhi lattia kosteaksi liuoksella, 
anna liuoksen vaikuttaa muutama minuutti ja pyyhi 
sitten lattia kuivaksi.  
 
Etikkahappokäsittely 1 osa etikkaa ja 9 osaa vettä on 
tarpeen, jos seuraavaksi lattia hiotaan ja 
uudelleenlakataan. Lattian tulee olla täysin kuiva 
ennen hiontaa ja uudelleenlakkausta.  
 
Kuinka käytän Newshine 1696 kirkastetta? 

Ennen Synteko Newshine kirkasteen käyttöä 
huolehdi, että lattia on puhdas. Mahdolliset saippua-, 
rasva-, kiillotusainejäämät jne. tulee poistaa käyttäen 
Synteko Remover puhdistusainetta. Levitä Synteko 
Newshine ohueksi, tasaiseksi kerrokseksi käyttäen 
moppia tai nukkaamatonta liinaa. Anna lattian kuivua 
30 minuuttia ennen käyttöönottoa. 
 
 
 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 

Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet osoitteesta www.casco.fi. Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai 
Casco tekninen palvelu 09 511 431. 
 
 
Huomautus: Helposti syttyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. 

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja 
mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sisältää 
Formaldehydiä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne ovat tarkoitettuja auttamaan käyttäjää 
löytämään soveltuvimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn 

lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa. 

 
 

 

 



 

SYNTEKO CLASSIC 
KOVETE 1647 

KÄYTTÖALUE: 
Synteko Kovete 1647 on ristisilloittuva. Tarkoitettu  
käytettäväksi ainoastaan Synteko Classic 1636, 1637, 
1646 lakan kanssa. Nopeasti kuivuva, 2-komponenttinen, 
happokovetteinen, asuin- ja liikehuoneistoihin parketti- ja 
puulattioille. 
 
 

KOVETTEEN SEKOITUS JA ASTIA-AIKA: 
1 osa Synteko Kovete 1647 ja 10 osaa Synteko Classic 
lakkaa. Sekoita kovete ja lakka hyvin keskenään, mutta 
vältä ilmakuplien muodostumista. Seosta voidaan käyttää 
8 tunnin ajan, mikäli sitä säilytetään suljetussa astiassa.  
 

TEKNISET TIEDOT: 

Koostumus p-Tolueeenisulfonihappo etanoli ja 
1-metoksi-2-propanoli liuoksessa 

 
Kuiva-
ainepitoisuus 

 
n. 18 % 

 
Tiheys 

 
n. 900 kg/m³  

 
Varastointi  

 
Ei herkkä jäätymiselle 

 
Säilyvyys 

 
24 kk avaamattomassa 
pakkauksessa valmistuspäivästä 
lukien (katso pakkaus). 

 
Pakkauskoko 

 
1,5L. Saatavissa vain Synteko 
Classic lakan mukana. 

 
 

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 

Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet osoitteesta www.casco.fi. Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai 
Casco tekninen palvelu 09 511 431. 
 
 
Huomautus: Helposti syttyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. 

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja 
mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä 
tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne ovat tarkoitettuja auttamaan käyttäjää 
löytämään soveltuvimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn 
lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa. 

 
 

 

Valmistaja: 
Sika AG, Viro 

www.synteko.com 
Maahantuoja: 

Oy Sika Finland Ab 
PL 49 

02921 Espoo 
09 511 431 

www.casco.fi 
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