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euku Conditioner 
(vízbázisú fa előkezelő szer) 

1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Vízbázisú előkezelő szer („Lúgok“) fára euku olajjal történő impregnálás előtt. A lúgok a természetes 
faösszetevőkkel kémiai reakcióba lépnek, és használatukkal nincs szükség a fa külön védelmére. A különböző 
felhasználási esetekre speciális lúgokat tudunk ajánlani. Egyéb fákon egyedileg meg kell nézni az anyag fára 
gyakorolt hatását. 
euku classic lúgos kondiconáló: Tűlevelű fák klasszikus skandináv előkezelése olajozást megelőzően. Erős mézes 
színű árnyalat, a geszt (fa közepe) színének hangsúlyozásával, lassítja a fény megfakulását, könnyű kezelés, 
oldószermentes. 
euku kondicionáló- antik tölgy  Lúg cserzőanyag-tartalmú fákhoz. Olajozás előtti előkezelés az antik hatás elérése 
érdekében. A tölgy színeinek intenzívvé tételéhez, könnyű kezelés, egyenletesség, oldószermentes. 
euku kondicionáló- vas és tölgy: Lúg cserzőanyag-tartalmú fákhoz. Olajozás előtti előkezelés a cserzőanyagok 
besötétedéséhez. Hasonlóan füstös színhatás, könnyű kezelés, oldószermentes. 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Olajozás előtti formázó előkezelés. A lúggal kezelt fa padlófelületek különösen jól szívják be az olajakat. A színes 
olajakkal (euku Color Oil FS) különösen intenzív színhatást lehet elérni. 

3 ALKALMAZÁS 

 euku kondicionáló alkalmazása: faerezettel megegyező irányban Aquatop-hengerrel egyenletesen fel kell vinni. 
Tudnivalók: 

 A szakszerűen lecsiszolt és fúgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell 
lennie.  

 Gondoskodni kell a jó szellőzésről és a munkavédelmi előírások betartásáról. 

 A vízbehatást érzékeny padlófelületek esetén szakértőnek kell megvizsgálnia. 

 

4 FELHASZNÁLÁS 

 kb. 80-100 ml/m² (Kiadósság: 10-12 m²/l).  
Durva csiszolás, vastagabb fúgák és gyors szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat 
lehetséges. 

5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 Kb. 16 óra elteltével (23°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) folytatni lehet a felületkezelést. 
Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés és a fában található, száradást lassító 
anyagok jelentősen megnövelhetik a száradási időt.  

6 TÁROLÁS 

 Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 24 hónapig. Hideg és száraz helyen tárolandó. Gyermekektől távol tartani. 

7 MŰSZAKI ADATOK 

 Összetevők: Víz, savak, aminok, fémes sók. 
Feldolgozási hőmérséklet: A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +10°C alá az anyag felvitele és száradása 
közben.  
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voc (g/l) <1 (ISO11890). 
euku classic lúgos kondiconáló: 
ADR/RID: NEM veszélyes anyag. 
CLP: Jelölése nem előírás. 
euku kondicionáló- antik tölgy  
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.  
CLP: Jelölése nem előírás. 
euku kondicionáló- vas és tölgy: 
ADR/RID: NEM veszélyes anyag. 
CLP: Jelölése nem előírás. 
Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani. 

8 FONTOS TUDNIVALÓK 

  Az olajok száradási ideje lúggal kezelt fán eltérhet a szokásos értékektől. Ezt különösen olaj és vízbázisú 
lakk kombinálása esetén kell figyelembe venni.  

 Kedvezőtlen jelenségként kifolyás fordulhat elő vagy átfolyás az egyik fáról a másikra. 
 Értelemszerűen tehát egyéb fa felületeken is lehet alkalmazni a szert (bútorok, panelek, .....). 
 A lúgok a mindenkor megmunkálás alatt álló fára fejtik ki a hatásukat. A különböző metszetek, a geszt, és 

a háncs egyenetlenségeit optikailag javítani lehet. 

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. 


