
 

 

INFORMACE O PRODUKTU 

SYNTEKO HARDWAX OIL 
1635 

Synteko hardwax oil je lněný olej bez rozpouštědel, na bázi přírodních 
surovin, který zvyšuje odolnost parket a dřevěných podlah proti 
opotřebení, uklouznutí a vůči působení tekutin.   

OBLAST POUŽITÍ:  
veškeré dřevěné a parketové podlahy 
určené pro vysoké provozní zatížení.  
 
VLASTNOSTI PRODUKTU: 
• obnovitelné výchozí suroviny, bez kobaltu, bez rozpouštědel 

• výborná odolnost vůči opotřebení díky velmi dobrým 
vlastnostem 

• protiskluzný povrch, třída R10 podle DIN 51130 

• velmi dobrá odolnost proti vodě (po 24h bez viditelných 
stop) 

• jednodenní systém: dnes aplikuj a zítra podlahu opatrně 
používej 

• lze tónovat pastou Synteko TINTING PASTE v 7 barvách 
 

VYDATNOST: 
• 15 – 60 m²/l podle použitého nářadí a druhu dřeva 

 
NÁSTROJE: 
• gumová špachtle šířky 300-500 mm   

• červená minerální vata (pad) 

• bavlněný hadřík bez žmolků nebo utěrka na leštění 

• nářadí čistěte prostředkem „white spirit“  

• použitou minerální vatu, hadry, utěrky a zbytky vložte 
okamžitě po použití do těsně uzavíratelné plechové 
nádoby naplněné vodou  

TECHNICKÁ DATA: 

ZÁKLADNÍ MATERIÁL PU lněný olej 

ROZPOUŠTĚDLA bez rozpouštědel 

OBSAH SUŠINY cca 99,5 % 

VISKOZITA 2,8 P ICI při 23 °C  

HUSTOTA cca 970 kg/m³  

HOŘLAVOST nehořlavý 

DOBA SCHNUTÍ  
při 23°C /50% rel.vlh.  

cca 12 h  

SKLADOVÁNÍ Musí být skladováno  při teplotách  +10°C 
až +30°C. Nesmí zmrznout. 

SELF LIFE 36  měsíců od data výroby v uzavřené 
nádobě (viz údaje na obalu) 

VELIKOST BALENÍ 1l, 5l     

 

UPOZORNĚNÍ! 

• Nevsáknutý olej nenechte zaschnout! Zaschlý nevsáknutý olej 
vytvoří na povrchu lesklé skvrny.  

• Příliš mnoho oleje může prodloužit dobu schnutí.  

• U dřevěných povrchů s nízkou absorpcí mohou zůstat po první 
aplikaci některá místa neošetřená. Tyto plochy budou ošetřeny 
při roztírání.  

• V případě, že teplota klesne pod 18 °C, bude proces vytvrzování 
působením vzdušného kyslíku výrazně zpomalen.  

• Podlahové vytápění musí být během aplikace a leštění zapnuto.  

• Zajistěte pravidelnou údržbu. Začněte s údržbou dříve, než je 
povrch opotřebován na holé dřevo.  

• Na hutné dřevo s vysokým obsahem pryskyřic nepoužívejte 
příliš jemný písek, který uzavře povrch a nedovolí oleji 
penetrovat do pórů dřeva.  

• Důležité! Veškeré použité organické materiály jako např. hadry 
vložte min. na 16 h do kovové nádoby naplněné vodou, aby se 
zabránilo samovznícení. Zlikvidujte v souladu s platnými 
předpisy.  

V PRŮBĚHU APLIKACE: 
• Olej musí mít pokojovou teplotu.  

• Teplota podlahy musí být v rozmezí 15 až 25°C.   

• Vlhkost dřeva musí být mezi 5% až 12%. 

• Před i během aplikace nádobu dobře protřepávejte.  

• Nenanášejte najednou na plochy větší než 20 m² (10 m² při 
vhodných podmínkách pro schnutí). 

 

POUŽITÍ PODLAHY: 

• Podlahu je možno používat za 1-2 dny po posledním leštění. 

• Podlahu ošetřenou oleji Synteko během prvního týdne po aplikaci 
nenamáčejte, aby se předešlo vzniku bílých skvrn.  

• Koberce a krytiny pokládejte až po 3 dnech.    

• Nezakrývejte neprodyšnými paro-nepropustnými, protiskluznými 
materiály.  

• Na nohy židlí a stolů nalepte plstěné podložky, aby se zabránilo 
poškrábání povrchu.  

• Pravidelně podlahu vysávejte nebo stírejte přípravkem Synteko 
SOAP.  

www.synteko.com 1 



 

 
OLEJOVÁNÍ PODLAH BEZ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY NEBO PODLAH, KDE MUSÍ BÝT 
STARÁ ÚPRAVA POVRCHU ODSTRANĚNA  
 

1. PŘÍPRAVA POVRCHU 
• Proveďte strojní obroušení povrchu, aby se odstranily ze 

dřeva staré vrstvy ošetření a nečistot. První přebroušení 
se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem 
válce.  

• Vyrovnejte co možná nejvíce povrch podlahy. Místní 
povrchové nerovnosti broušením srovnejte.  

• Finální přebroušení provádějte brusným papírem nebo 
mřížkou se zrnitostí 100-120 a s co nejmenším tlakem 
válce. Je-li tlak válce příliš velký, může dojít ke stlačení 
měkkého dřeva. Vlhkost přecházející z finální úpravy do 
dřeva může zapříčinit to, že stlačená vlákna se budou 
při vracení do původního stavu vlivem bobtnání zvedat.  

• Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a setřete. 
Nezapomeňte odstranit prach z lišt, okenních říms, 
radiátorů apod.  
 

2. TÓNOVÁNÍ 
• Míchání produktů HARDWAX OIL a TINTING PASTE je 

jednoduché.  Přidáváním tónovací pasty k oleji a 

pečlivým protřepáním nádoby (viz samostatný 

produktový list).   

• Vždy používejte celé tuby tónovacích past.   

• Ujistěte se, že tónovací tuba byla úplně vyprázdněna, 

aby se předešlo vzniku rozdílů v probarvení.  

• Tónovaný olej má všechny vlastnosti stejné, jako olej 

neutrální barvy. 

• TINTING PASTE (tónovací pasta) je dostupná v 7 barvách:  

 

  
ebenové dřevo  mahagon 

 

  
olivová   růžové dřevo 

 

  
ocelově modrá  teak 

 

 
světlá 

SYNTEKO HARDWAX OIL 
POKYNY K POUŽITÍ 

 
 
 
 
3. PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ  

• Před zahájením prací ochraňte přiléhající plochy před 
postříkáním a rozlitím vody.  

• Počet nutných nátěrů závisí na tom, kolik oleje je 
dřevěná podlaha schopna absorbovat.  

• Nejlepších výsledků je dosaženo několikanásobným 
nanesením tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk 
absorbují více; tvrdá a exotická dřeva absorbují oleje 
méně.  Dřevo musí být oleji dobře napuštěné, ale ne 
přesycené.  

• Práci si dobře naplánujte, velké plochy by měly být 
rozděleny na menší plochy cca 15 - 20 m2 nebo na 
plochy, které stihnete naolejovat během 20 minut. 
V horkém a suchém počasí je potřeba plochy ještě 
zmenšit.   
Uvědomte si, že nízké teploty dřevěné podlahy 
významně zpomalují proces vytvrzování 

• Nádobu s oleji pečlivě protřepávejte před i během 
aplikace.  
 

4. OLEJOVÁNÍ 
• Synteko HARDWAX OIL nanášejte aplikátorem 

s gumovou hranou (stěrkou) nebo jej nalijte přímo na 
podlahu a rozetřete.    

• Na místa obtížně dostupná pro běžný aplikátor použijte 
malý štětec nebo aplikátor. Přebytky oleje mohou 
vytvářet kaluže, které se mohou rozstřikovat.   

• Používejte leštičky nebo podobná zařízení se 150 

ot./min.  

• Roztírejte olej pomocí červeného padu. Je nezbytné 

začít během 20 minut po aplikaci (při běžných 

teplotách).   

• Je-li nutné, přidejte více oleje.   

• Opakujte postup tak dlouho, dokud dřevo olej 

absorbuje.   

• Když je povrch dřeva nasycený, vyleštěte povrch 

červenou minerální vatou a leštičkou s 150 ot./min.   

• Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněné 

nežmolkující látky a červeným padem.   

• Je-li bavlněný hadr lepivý nebo už nesaje, vyměňte ho.  

 

5. LEŠTĚNÍ 

• Asi po 3 hod. musí být podlaha přeleštěna červenou 

minerální vatou.  

• Finální leštění se provádí strojně pomocí bavlněné 

nežmolkující  látky (300 ot./min.)  

• Přebytečný olej nenechávejte na povrchu zaschnout! 

Přebytky HARDWAX OIL vytvářejí na povrchu lesklé 

skvrny.   
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Povrchy ošetřené podlahovými oleji Synteko lze snadno udržovat 
čisté. Pravidelná péče obnoví lesk vaší podlahy a zaručí pěkný 
vzhled po velmi dlouhou dobu.  
Vysávání a je-li nutné i vytírání provádějte pomocí dobře 
vyždímaného hadru namočeného do mýdlového roztoku Synteko 
SOAP 1617. Stopy od gumových koleček, podpatků,  krémů na 
boty, rtěnek, inkoustu apod. musí být okamžitě odstraněny 
prostředkem Synteko REMOVER 1692 nebo pomocí vhodného 
lihového čističe. Zabraňte drhnutí podlahy hrubým kartáčem a 
nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.  
 
Pro pravidelnou údržbu podlah ošetřených oleji Synteko 
používejte prostředek Synteko RE-COVER 1620. Frekvence jeho 
používání závisí na zatížení podlahy i na četnosti čištění podlahy: 

• u obytných prostor stačí každý druhý rok  

• v případě komerčních prostor cca 2–4 krát ročně 
Zajistěte, aby k zahájení pravidelné údržby došlo dříve než dojde 
k opotřebení povrchu až na holé dřevo. Pro lokální opravy můžete 
také použít prostředek RE-COVER.  

SYNTEKO FLOOR OILS 
PÉČE A ÚDRŽBA 

JAK POUŽÍVAT SOAP 1617? 
1. Podle potřeby pro pravidelné čištění, avšak ne dříve než 

jeden týden po ošetření olejem.   
2. Podlahy je možno stírat hadrem namočeným v roztoku 

vlažné vody a prostředku Synteko SOAP v poměru ředění  
1:20.  Hadr musí být dobře vyždímaný.  

 
JAK POUŽÍVAT REMOVER 1692? 
1. Podlahu vysajte nebo setřete mopem pro odstranění 

veškerých nečistot.   
2. Připravte si  Synteko REMOVER následujícím způsobem: 

• pro běžné čištění: ½ - 1 díl Synteko REMOVER na 100 
dílům vody 

• při silném znečištění: 2–3 díly Synteko REMOVER na 
100 dílů vody 

3. Namočte hadr na tohoto roztoku; nelijte roztok přímo na 
podlahu.   

4. Vytřete podlahu mokrým hadrem, nechejte několik minut 
působit a vytřete suchým hadrem.  

5. Čištění pomocí směsi z 1 dílu octa a 9 dílů vody se 
doporučuje v případě přebroušení a novým nátěrem.   

6. Před novým přebroušením a natíráním musí být podlaha 
úplně suchá.   

 
JAK POUŽÍVAT RE-COVER 1620? 
1. Podlahu vyčistěte roztokem Synteko REMOVER.   
2. Před aplikací Synteko RE-COVER se ujistěte, že je podlaha 

dokonale suchá.   
3. Gumovou špachtlí, hadrem nebo jiným způsobem naneste 

tenkou vrstvu prostředku.  
4. Před opakovaným nátěrem (je-li nutné) nechejte podlahu 

10-15 min., aby absorbovala prostředek RE-COVER.  
5. Po 20 min. nechejte povrch vyschnout a vyleštěte pomocí 

čisté, suché a nežmolkující látky.  
6. Podlahu můžete používat po 2–4 h.  
7. Pozorně si přečtěte příslušné produktové informace o 

prostředku RE-COVER. 

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 UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ NÁDOBĔ 
NAPLNĔNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE. 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal např. ve sběrně nebezpečného odpadu.    
EU limity pro tento produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 4 g/l VOC. 
 
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 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 

 

Výrobce: 
Sika Estonia OÜ, Estonia 

www.synteko.com 
 

Datum: 20.01.2015 


