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(Ápoló emulzió) 

 
1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Szappanos tisztító. Impregnált-olajozott felületek vizes tisztítására és rendszeres ápolására szolgáló koncentrátum. 
Fokozott szennyeződéstűrés, visszazsírosodás, bőrkímélő. 

 Étolaj minőségű természetes repceolaj alapú, kíméletes folyamatban készült szappan. 
 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Alkalmas rendszeres tisztításhoz, ápoláshoz, és olajozott fa-és parafapadlók tisztításához. Lakossági és irodai 
használatra. Alkalmazása nem ajánlott vízbázisú lakkal kezelt padlófelületeken. 
Speciális esetekben az euku Care Emulsion (ápolóemulzió)-t a skandináv szappanozós technikához is fel lehet 
használni. 

  

3 ALKALMAZÁS 

 A padlófelülethez ragadt szennyeződéseket seprűvel vagy porszívóval távolítjuk el. A finom szennyeződéseket, 
port vagy vízben oldódó szennyeződéseket rendszeresen nedves kendővel töröljük fel. Ehhez 0,1-0,2 l euku Care 
Emulsion (ápolóemulziót) teszünk kb. 10 l meleg vízbe. Eközben a padlófelületbe ápoló anyagok kerülnek. Ne 
kerüljön túl sok víz a padlófelületre, a fapadlókat lehetőség szerint kevés víz érje. 
Kérjük, vegye figyelembe tisztítási-és ápolási útmutatónkat. 
Elsődleges tisztításkor 1:10 arányban alkalmazzuk. Felmosó fejjel elteríteni, rövid hatóidő után (5 perc) a 
padlófelületet nedvesen, erőteljesen feldörzsölni (pl. kefe vagy ESM/zöld simító segítségével), felesleges 
folyadékot, szennyeződést feltörölni és tiszta vízzel utántörölni. A víz felszívódásához gondoskodni kell a megfelelő 
szellőzésről! 
Elsődleges tisztítást követően, illetve, ha a padlófelület a használat és a tisztítás következtében kilúgozódott, 
abban az esetben a felületet újból le kell olajozni. Ehhez euku refresher felületfrissítőt ajánljuk. 
 

 

4 FELHASZNÁLÁS 

 Felhasználás:0,1-0,2 l emulziót 10 l meleg vízben higítani. Ilyen arányban 5-10 alkalomra elég egy liter folyadék. 

  

5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 A víz felszáradása után járható és használható a felület. 

  

6 TÁROLÁS 

 Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 24 
hónapig. Gyermekektől távol tartani. 
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7 MŰSZAKI ADATOK 

 Összetevők: Víz, repceolajos káliszappan (15% vagy több, azonban kevesebb, mint 30%), etanol, glicerin, repceolaj, 
káliumcitrát, illatanyag. 
pH-érték: ~9 
voc (g/l) 78 (ISO11890) / GISkód: GE20 
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. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal együtt lehet 
eltávolítani. 

  

8 FONTOS TUDNIVALÓK 

 Az emulzió ráragadhat a padlófelületre, amennyiben túl erős a koncentrátum. Ebben az esetben a padlófelületet 
meleg vízzel fel kell feltörölni és a felesleget el kell távolítani. 

  

9 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. 
 


