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Synteko Newshine 1696 
 
Synteko Newshine 1696  je emulzní, leštící a renovační prostředek, který 
snadno udržuje lakované dřevěné podlahy čisté a krásné, včetně podlah vy-
stavených silné zátěži. 
 
Může být nanášen i vícekrát za sebou, aniž by vytvářel nerovnoměrnou, nebo 
nevzhlednou vrstvu. 
 
Jako vodouředitelný výrobek je téměř bez zápachu. 
 
Argumenty:  
Provádí ochranu lakované podlahy. 
Obnovuje a prodlužuje vzhled lakované podlahy. 
Speciálně vyvinutý na ochranu podlah lakovanými laky Synteko. 
Bez přísad vosku a téměř bez zápachu. 
Vodou ředitelný, ekologicky příznivý a v přírodě odbouratelný výrobek. 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Základní složka   akrylátová disperze 
Barva    mléčně bílá hustá tekutina 
Obsah sušiny  cca 11 % 
pH    cca 7 % 
Hustota    cca 1100 kg/m3 
Rozpoušt ědlo   Voda 
Vydatnost    cca 50 m2/L 
Způsob aplikace   vlhký mop, nechomáčkovitý hadr. 
Doba schnutí    cca 30 minut 
Stupeň lesku    cca 50 
Balení    1 L 
Skladovatelnost  36 měsíců v originálních uzavřených nádobách při teplotě od  

+5 oC do +30 oC! 
Chránit p řed mrazem! 
 
 
 

POKYNY K JEHO POUŽITÍ 
Před aplikací musí být podlaha čistá a suchá. Jeli silně znečištěna, pak nejdříve odstraňte nečistoty, 
tuky, oleje a leštěnku pomocí přípravku Synteko Remover 1692 (viz. Technický list výrobku). 
 
V tenké vrstvě naneste Synteko Newshine 1696 na podlahu čistým, vlhkým mopem nebo               
nechomáčkovitým hadrem. V průběhu následujících cca 30 minut, kdy bude Synteko Newshine zasy-
chat, se vytvoří ochranný film, který uchová krásný vzhled podlahy po dlouhou dobu. 
 
Další nátěr nebo leštění již nejsou nutná. Podlaha je připravená k běžnému použití. 
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Syntekem Newshine 1696 můžete podlahu i čistit, jestliže ho naředíte. Čištění provádějte pomocí 
mopu, navlhčeného tímto roztokem. Na velmi špinavých místech tento přípravek pečlivě roztírejte. 
Znečištěný mop nebo hadr vymáchejte ve vodě a vyždímejte, načež pokračujte v aplikaci. Přibližně 
za 30 minut ošetřená podlaha zaschne.  
 
Před novým lakováním podlahy by jste ji měli nejprve očistit přípravkem Synteko Remover 1692 a 
následně umýt roztokem 10 % octu a 90 % vody. (Laky mají lepší přilnavost k nepatrně kyselému    
povrchu podlahy a ocet tomu právě napomáhá procesem neutralizace.) 
 
Poznámka  
Synteko Newshine není vhodný k ošetření lakovaných dřevěných povrchů, u kterých se vyžaduje vy-
soká protiskluzová odolnost (sportovní haly a tělocvičny)! Na tyto plochy použijte čistící prostředek 
Synteko Super Clean. Není vhodný také k ošetření nelakovaných povrchů! 
 
 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
 
Přípravek není hořlavý a zdraví ohrožující. Přesto, dojde-li ke kontaktu s pokožkou, omyjte postižená 
místa vodou a mýdlem. Při práci s tímto přípravkem dbejte na dodržování hygieny!  
Další informace naleznete v Bezpečnostním listě tohoto výrobku. 
 
Čišt ění 
Použité nářadí umyjte ihned po jejich použití ve vodě. 
 
Likvidace odpadu  
Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy. 
 
 
 
 
 
 

 

Certifikát č. 105 0279123-1 

ISO 9001 

 

ISO 1401 

 
 
 
 
Výrobce: Akzo Nobel Decorative Coatings AB 

Staffanstorspsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko 
 
 
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a ja-
ko 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 odpo-
vědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u 
námi dodávaných výrobků. 
 


