
TUOTETIETOESITE
SYNTEKO® TOP 45
ERITTÄIN KESTÄVÄ VESIPOHJAINEN LATTIALAKKA PUULATTIOILLE

TUOTEKUVAUS
1-komponenttinen puolikiiltävä vesipohjainen lattia-
lakka parketti- ja puulattioille.

KÄYTTÖ
Lakkaa voidaan käyttää käsittelemättömälle tai aiem-
min lakatulle pinnalle. Pääkäyttötarkoitus normaalisti
rasitetut huoneistot ja toimistot.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Erittäin hyvä käyttökestävyys▪
Maksimoitu naarmuuntumisen, hankauksen ja kulu-
tuksen kesto

▪

Sietää erittäin hyvin rasvoja, vettä, alkoholia ja sii-
vouskemikaaleja

▪

NMP-vapaa▪
Helppo käyttää▪
Ei kellastumista▪
Soveltuu pintalakaksi lattioihin jotka on käsitelty SYN-
TEKO ® NATURAL:illa

▪

TUOTETIETO
Pakkaus Muovikanisteri: 5 l

Käyttöikä Avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa : 12 kk valmistuspäivästä

Varastointiolosuhteet Ei saa jäätyä. Säilytyslämpötilan tulee olla välillä +10°C - +30°C

Tiheys ~ 1.04 kg/l

Kiintoainepitoisuus tilavuusosina ~ 33 % (ISO 3251)

Viskositeetti ~ 20 sekuntia (ISO 2431)

Menekki 1 kerros: ~ 8 - 15 m2/l
~ 110 - 120 g/m2

Käytä keinokuitu telaa n. 8mm pitkkällä nukalla.

Kuivumisaika Per kerros: ~ 4 - 6 tuntia* (+23 °C, 50 % r.h.)
Täysinkovettunut: ~ 10 vuorokautta (+23 °C, 50 % r.h.)

* Vesipohjaisia tuotteita saa levittää vain yhden kerroksen vuorokaudessa.
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TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Esikäsittely
Koneellinen hiekkapaperihionta vanhojen käsittelyjen
ja epäpuhtauksien poistamiseksi puusta. Ensimmäinen
hionta tehdään karkealla hiekkapaperilla ja korkealla
telapaineella. Hio lattian pinta mahdollisimman tasai-
seksi. Jos lattiassa on epätasaisia paikkoja, hio paikalli-
sesti nämä alueet tasaiseksi. Lopullinen hionta teh-
dään 120 - 150 hiekkapaperilla tai hiontaverkolla ja al-
haisimmalla mahdollisella telapaineella. Jos telapaine
on liian korkea, voi pehmeisiin puulajeihin syntyä pai-
naumia. Kun lakassa oleva kosteus vaikuttaa tällaiseen
pehmeään puuhun, pintaan syntyy karkeutta puun pa-
lautuessa alkuperäiseen mittaansa. Imuroi ja kiinnitä
lattia ennen käsittelyä. Älä unohda poista pölyä jalka-
listoista, ikkunoista, pattereista jne.
Primerointi
Synteko® SEALMASTER tai Synteko® FAST SEALER -
pohjusteen käyttäminen on välttämätöntä (lue erilli-
nen tuotetieto). Ensimmäinen kerros on tarkoitettu
puun tiivistämiseen. Älä levitä paksua kerrosta heikos-
ti imevään puuhun. Tämän jälkeen levitetään vähin-
tään kaksi kerrosta SYNTEKO® TOP 45 jotta pinnalla on
riittävä kalvopaksuus. Jos pohjustetta ei käytetä tarvi-
taan vähintään kolme kerrosta SYNTEKO® TOP 45. Lä-
täköitä ei saa jäädä pinnalle. Jos materiaali kaadetaan
lattialle astiasta, se on levitettävä mahdollisimman no-
peasti, jotta puuhun ei imeydy liikaa vettä. Työn aika-
na on oltava mahdollisimman hyvä ilmanvaihto. Ilman-
vaihto nopeuttaa kuivumista ja vähentää pinnan kar-
heutumia. Kuumissa ja kuivissa ilmastoissa vähennä il-
manvaihtoa, jotta vältät liian nopean kuivumisen ja
pinnan laikkullisuuden.

TYÖSTÖ

Pintalakkaus
Levitä lakka mohair-levittimellä tai -telalla huolellisesti
siten, että lakkaan jää mahdollisimman vähän ilma-
kuplia. Lastalla levitys tapahtuu vetämällä lastaa viis-
tosti lakkavallia “auraten“ tasaisesti edeten. Kulmien ja
muiden vaikeammin lakattavien alueiden kohdalla väl-
tä liian paksua lakkakerrosta. Käytä sellaisilla alueilla
pienempää levitystyökalua tai sivellintä. Jos ilman suh-
teellinen kosteus on korkea ja/tai lämpötila 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, tä-
mä voi aiheuttaa epätasista kuivumista. Kun koko alue
on lakattu, ovia ei saa sulkea täysin. Vältä suoranaista
vetoa lattian pinnalla. Normaali ilmanvaihto on suosi-
teltavaa lakan kuivumisen kannalta. Mikäli tarvetta li-
säkerroksille esiintyy, anna lakan kuivua 4 - 6 tuntia ja
suorita välihionta. Suorita välihionta käyttämällä kar-
keuden 150 paperia tai verkkoa. Imuroi ja pyyhi lattia
kuivalla rievulla huolellisesti Älä levitä enempää kuin
kaksi kerrosta päivässä (pohjustetta ja / tai pintalak-
kaa), jotta lakka kuivuu ja kovettuisi mahdollisimman
pian.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut ja laitteet vedellä välittömästi
käytön jälkeen. Kovettunut materiaalia voidaan pois-
taa mekaanisesti.

HUOLTO
Pinnat, jotka on käsitelty Synteko® lattialakoilla on
helppo pitää puhtaana.
Imurointi ja Synteko® SUPER CLEAN:llä tai nihkeällä rä-
tillä pyyhkiminen riittävät yleensä normaaliin ylläpito-
puhdistukseen. Kengänkoroista jäävät kumijäljet, mus-
te, huulipuna, jne. tulee poistaa välittömästiSynteko®
REMOVER puhdistusaineella tai mineraalitärpätillä.
Vältä harjaamista karkeilla harjoilla ja vältä erittäin voi-
makkaiden liuottimien käyttöä.
 
Kaikkien Synteko®-huoltotuotteiden osalta lue erilli-
set tuotetiedot.
 

RAJOITUKSET
Huomautus!
Vesiohenteisia lattialakkoja ei saa jatkokäsitellä liuoti-
nohenteisilla lattialakoilla. Puulaatuja, jotka ovat ke-
miallisesti käsiteltyjä tai mekaanisesti puristettuja ei
saa lakata vesiohenteisilla lattialakoilla. Rasvaiset puu-
laadut kuten Teak tulee lakata välittömästi viimeisen
hionnan jälkeen. Petsattuja pintoja ei pohjalakata,
vaan ne lakataan suoraan Synteko lattialakalla. Teippe-
jä ei suositella käytettäväksi pinnoilla, jotka on lakattu
vesiohenteisilla lakoilla. Kaikki lakat tulee sekoittaa ra-
vistamalla ennen käyttöä. Suorita sekoitus ennen imu-
rointia, jolloin sekoituksessa syntyvät ilmakuplat ehti-
vät tasaantua ennen lakkausta. Mikäli käytät levityk-
seen telaa, levitä enintään kaksi kerrosta/vrk (pohja-
lakkaa ja/tai pintalakkaa). Jos mahdollista, estä suora
auringonpaiste lattialle, vältä myös liian korkeaa tai
matalaa lämpötilaa ja kosteutta. Käytettävän lakan tu-
lee olla huoneenlämpöistä. Jos lakka on kylmää, se ei
tasoitu riittävän hyvin ja läpäisee ilmaa huonosti, jol-
loin pinnassa saattaa esiintyä epätasaisuutta ja kupli-
mista kuivumisen aikana. Kestää n. 7 tuntia lämmittää
lakka 0°C asteesta + 20°C asteeseen.
 
Käytön aikana
Käytettävän lakan tulee olla huoneenlämpöistä suosi-
tus n. +23°C
Huoneen lämpötilan tulee olla välillä +15 - 25°C
Lattiamateriaalin kosteuden tulee olla 5 - 15%
Ilmankosteuden tulee olla 50 – 60 % RH
Ennen lattian käyttöä
Lattia voidaan ottaa käyttöön varoen 24 tunnin kulut-
tua viimeisen kerroksen levittämisestä.
Huonekalut voidaan sijoittaa paikoilleen 24 tunnin ku-
luttua. Anna kosteuden tasaantua lakatussa pinnassa 1
viikon ennen mattojen sijoittamista paikoilleen.
Käytä siivouksessa vettä tai puhdistusaineita aikaisin-
taan 1 kk kuluttua lakkauksesta. Lakattua pintaa ei saa
peittää hengittämättömällä materiaalilla

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
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tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

SYNTEKOTOP45-fi-FI-(04-2018)-1-1.pdf

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi

Tuotetietoesite
SYNTEKO® TOP 45
Huhtikuu 2018, Versio 01.01
020812030030000007

3 / 3


