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(euku olaj 2 Plusz FS) 

 
1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Oldószermentes olaj- viasz-kombináció mélyimpregnáláshoz természetes olajokkal és viaszokkal.  
 Az olajok és viaszok felvitele egy lépésben történik,  
 egyszerű felvitel,  
 fokozottan víztaszító,  
 réteglerakódás nélkül,  
 természetes hatás,  
 nyitott pórusok. . 
 Az anyag kiváló beszívódási tulajdonsága miatt a padlók nagyon jó teherbírással rendelkeznek. 
 Csúszásgátlás R10 BGR181 szerint:abZ-Nr. (Általános építésfelügyeleti engedély) Z-157.10-156 

 

 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Lecsiszolt fa-parketta-és parafapadlók elsődleges impregnálására szolgáló olaj. Padlófűtésnél is alkalmazható. 
Opcionálisan alkalmazható az euku Master FS száradást elősegítő szerrel együtt. 

  

3 ALKALMAZÁS 

 Vigye fel egyenletesen az euku oil 2 plus FS olajat a megfelelően előkészített alapra simítóvassal. A jó 
szívóképességgel rendelkező padlófelületen a csíkozódás elkerülése érdekében, a fa szívóképességétől függően a 
nedvesről nedvesre technikával meg kell ismételni a rétegfelvitelt. 15-30 perc után a nedves anyagtöbbletet 
simítótárcsával és simítóval bemasszírozni a felületbe, majd simára polírozni, úgy, hogy ne maradjon felesleges 
anyag a felületen. Felhasználás közben nem száradhat meg az olaj a padlófelületen. Egy kiegészítő polírozástól 
fényesebb lesz a felület és garantáltan nem viszünk fel felesleges anyagréteget. 

 Tudnivalók: 

 Olajozás előtt ajánlatos előre benedvesíteni a padlófelületet, mely fokozza a padló ellenálló képességét 
(*). 

 A szakszerűen lecsiszolt és fúgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell 
lennie. Fúgázáshoz a strato Fill 101 szert ajánljuk. 

 Puha és trópusi fák esetében a kioldódott gyanta lassabb száradást illetve optikai sérülést okozhat. 

 Száradást követően (legkorábban 1 nappal azután, az euku master FS 2K- használatával 1 óra elteltével) 
ajánlatos először az euku Refresher (felületfrissítő) szert alkalmazni  az egyenletes fényesség elérése 
érdekében, mivel a fák különböző szívóképességgel rendelkeznek. 

 Nem megfelelő fúgázásnál a fúgák közül esetlegesen kipréselődő olajat 1 nap elteltével zöld simítóval le 
kell törölni. 

 A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +10°C alá az anyag felvitele és száradása közben. 

 A szakmai előírásokat minden esetben be kell tartani. 
 

4 FELHASZNÁLÁS 

 kb. 30-50 ml/m² (20-30 m²/l) tölgy esetében első felvitelkor. 
Durva csiszolás, vastagabb fúgák és jó szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehet 
szükséges, további réteg felvitelekor lényegesen kevesebb.  
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5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 Kb. 16 óra elteltével (23°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a 
padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést. A kész felületet nem ajánlatos az első 7 napban nedves 
kendővel feltörölni. Legkorábban 10 nap elteltével lehet szőnyeget helyezni a padlóra. 

 Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés és a fában található, száradást lassító 
anyagok jelentősen megnövelhetik a száradási időt. 

 

6 Tisztítás & ápolás 

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az olajjal impregnált padló végleges felületi képét a használat, a tisztítás és az 
ápolás adja ki. Az anyag teljes megkötése után a tisztításhoz és ápoláshoz használja az euku Care Emulsion 
(ápolóemulzió)-t és utánolajozáshoz az euku Care Oil (felületfrissítő)-t. Az olajjal impregnált padlófelületek 
kezelésére az eukula-ápolási útmutató vonatkozik. 
 

7 TÁROLÁS 

 Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 24 hónapig. Az esetlegesen képződött hártyaréteg használat előtt 
eltávolítandó. Hideg és száraz helyen tárolandó. Gyermekektől távol tartani. 

  

8 MŰSZAKI ADATOK 

 Összetevők: természetes olajok és viaszok, módosított növényi olajak, száradást segítő ólom-és kobaltmentes 
anyagok. 
voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giskód: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700.  
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.  
CLP: Jelölése nem előírás.  
Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos 
óvintézkedéseket. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal ill. a kommunális hulladékkal együtt lehet 
eltávolítani. 

  

9 FONTOS TUDNIVALÓK 

  Figyelmeztetés! Az olajjal érintkező munkaeszközök, mint pl. kendők, textilek, csiszolópor, stb. 
gyulladásveszélynek vannak kitéve. Fentieket fém dobozban, vákuummal lezárva vagy vízzel átitatva, 
tűztől védve kell eltávolítani. Maga az olaj nem gyúlékony. 

 Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található feliratot. Csak az azonos csomagolási felirattal 
rendelkező termékeket szabad egy rétegen belül, együtt felhasználni. Különböző jellemzők esetén a 
terméket felhasználás előtt külön tárolóedényben kell összekeverni. 

 Az olajozott felületeket folyamatosan szagolni kell. A száradás előrehaladtával, illetve néhány nap 
elteltével a szagok enyhülnek. Közvetlenül az olajos felületkezelést követően a helyiségeket jól ki kell 
szellőztetni. 

 Az olajozott felületek és a fa a fény hatására elszíneződhetnek. 
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 Főként a fúgákban az olajok nehezen keményednek, mivel kevés levegővel érintkeznek. A fa emelkedő 

páratartalom következtében történő felnedvesedésének elkerülése érdekében a fa célzott átnedvesítését 
ajánljuk olajozás előtt (*). 

 (*) Az AWT-információkat „Miért szükséges benedvesíteni a felületet olajozás előtt? figyelembe kell 
venni. 

 

10 KERESZTHIVATKOZÁSOK 

 Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:  
 Általános tudnivalók az eukula felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan:  
 Biztonsági adatlap 
A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhetők honlapunkon, 
a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen. 

 
 

   Eukula Magyarország 

   Eukula termékek magyarországi forgalmazója 

eukula – Törődünk a fapadlókkal   (lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek) 

 

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika    Eukula Magyarország 

CC-Dr. Schutz GmbH     DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf  H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15, 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16   Telefon: +36 30 301–7261 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26   Fax: +36 96 313–995 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com   info@eukula.hu - www.eukula.hu 
 
A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből 
következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem 
keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül 
az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. 
Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi 
jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika 
írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik. 
 


