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euku clean 
(tisztítószer napi-, és nyagytakarításhoz) 

1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Tisztító koncentrátum padló-és egyéb felületek rendszeres tisztításához, valamint építkezések befejeztével 
„nagytakarításhoz”. 

 Ápolószert nem tartalmazó tisztítószer rendkívül hatékony felületaktív anyagokkal. 
 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Fa-és parafapadlók rendszeres tisztításához ajánlott. Lakossági és irodai használatra. 

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 0,05-0,1 l euku Clean 
tisztítószert teszünk kb. 10 l meleg vízbe. Ne kerüljön túl sok víz a padlófelületre, a fapadlókat lehetőség szerint 
kevés víz érje.  
A padlófelületeket nem csak tisztítani kell, hanem állapota és értéke megóvásához ápolni is. Kérjük, vegye 
figyelembe tisztítási-és ápolási útmutatónkat. 

 Tudnivalók: 
 Az erős vagy makacs szennyeződések lokális tisztításához koncentráltan is lehet alkalmazni a szert. Majd 

ezt követően tiszta vízzel fel kell törölni a felületet. Adott esetben padlóápolóval lekezelni. 
 A nagyobb felületeket SRP tárcsás takarítógéppel és karcmentes, fehér simítóval is lehet tisztítani. 

Vízfelszívóval a vízfoltokat azonnal el kell távolítani a padlóról. 
 

4 FELHASZNÁLÁS 

 0,05-0,1 l tisztítószert 10 l meleg vízben felhígítani. Ebben az arányban 10-20 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. 
 

7 MŰSZAKI ADATOK 

 Összetevők: Víz, 5-15% anionos tenzid, 5% alatti arányban nem-ionos tenzidek, amfoter tenzidek, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, illatanyagok. 
pH-Wert: ~9 (higítatlan állapotban) 
GIS KÓD: GU40 
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ADR/RID: NEM veszélyes anyag.  
CLP: GHS05, Veszély. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P101 Amennyiben orvosi segítségre van szükség, akkor 
szükség van a csomagolásra vagy a szimbólumokat tartalmazó jelölőcímkére. P102 Nem kerülhet gyerek kezébe. 
P103 Használat előtt az ismertető címkét el kell olvasni. P280 Védőkesztyű/ védőruházat/ szemvédelem/ 
arcvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉSKOR: Néhány percig óvatosan 
vízzel ki kell mosni. Kontaktlencsét - amennyiben van - ki kell venni a szemből. Tovább mosni a szemet. P310 
Azonnal hívni kell a TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOT/orvost. EUH208 Elegyet tartalmaz, mely a 
következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2Hisotiazol- 
3-on (3:1). Allergiás reakciókat okozhat. 
Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal együtt lehet eltávolítani. 

  

8 FONTOS TUDNIVALÓK 

 Ajánlott ápolószereink többrétegű fapadlókhoz (lakk, UV-lakkok, UV-olajak, rétegképző olajok): euku wax és euku 
mattwax. 
Az olajozással impregnált padlófelületek a vizes tisztítástól kilúgozódnak. Olajos utóimpregnálással kell ápolni 
ezeket a padlófelületeket. Ehhez az euku refresher felületfrissítő szert javasoljuk. 

  

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) 
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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. 


