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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Speciális padlófelület-tisztító. Korábbi tisztítószer-és polimer-diszperziós filmréteg-maradványok eltávolítása 
parkettáról és parafapadlóról. Eltávolítja a foltokat és a cipősarok okozta csíkokat. 

 Ápolószert nem tartalmazó semleges tisztítószer rendkívül hatékony felületaktív anyagokkal és alkoholokkal. 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Ajánlott minden lakkozott és olajozott parkettás és parafa felületre, valamint egyéb vízálló felületekre (kivéve 
aszfalt), melyeket rétegképző ápolószerrel lekezeltek. Lakossági és irodai használatra. 

3 ALKALMAZÁS 

 A padlófelülethez ragadt szennyeződéseket seprűvel vagy porszívóval távolítjuk el. Lakkozott padlófelületeken 
történő használatkor az euku Intensiv szert higítás nélkül, lapos felmosóval kell felvinni a felületre. Az ápoló 
filmréteget maximum 10 perc hatóidő elteltével fehér simítófejjel le kell törölni. Szennyeződés foltokat azonnal fel 
kell törölni. Majd ezt követően tiszta vízzel fel kell törölni a felületet. Olajozott padlófelületeken 1:3 arányban 
vízzel higítás szükséges. 
A padlófelület védelme és minőségének megőrzése céljából az elsődleges tisztítást követően ismételten le kell 
kezelni a felületet ápolószerrel. Kérjük, vegye figyelembe tisztítási-és ápolási útmutatónkat (*). 
Tudnivalók: 

 A munkálatokhoz érdemes egytárcsás csiszológépet és vízelszívó berendezést használni. 

 Túlzott mértékű vízmennyiséget kerülni kell a fa felületeken, ebből következően ajánlatos a padlófelületet 
szakaszonként lekezelni. Ketten ajánlatos végezni az első tisztítást, mely során az egyik személy eltávolítja 
az ápoló filmréteget, a másik személy pedig felszívja a keletkező szennyeződés foltokat.  

 Érzékeny felületek, (pl. lakkozott bútorok, lábazat, ajtók,.....) nem érintkezhetnek a tisztító eleggyel. 
Ellenőrizni a padlófelületen az esetleges repedéseket és nyitott fúgákat. Fémes felületeket és a dilatációs 
fúgákat/átjáró profilokat tisztítás előtt leragasztani. 

 A parketta-és a parafapadlók összeillesztéseibe és fúgáiba befolyhat a víz, mely a felpúposodás által a 
felület deformálódásához vezethet. 

 Az anyag vízbázisú lakkokra történő hosszabb ideig tartó felvitele átmenetileg tejszerű foltok 
képződéséhez vezethet. Ebből következően a behatás idejét a lehető legalacsonyabbra kell csökkenteni, 
és a padlófelületet soha nem szabad hosszabb ideig nedvesen tartani. 

 

4 FELHASZNÁLÁS 

 kb. 100-150 ml/m² (7-10 m²/l) (higítatlanul). 

5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 A víz száradása és az esetleges felpúposodások megszűnése után kezelésre kész a felület. A víz megszüntetése 
lehetőség szerint hő hatására illetve szellőztetéssel történjen. 

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, alkoholok, <5% anionos tensidek, nem-ionos tensidek, illatanyagok. 
pH-Wert: ~7,5 (higítatlan állapotban) 
GIS KÓD: GG0 
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.  
CLP: Jelölése nem előírás. EUH210 A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk. 
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 

  Kisebb vízfoltokat vagy akár régebbi foltokat bizonyos esetekben az euku intensiv ápolószerrel el lehet 
tüntetni. Ilyen esetekben érdemes egy próbát végezni például a felület szélén, ami nem látható. 

 Az egyedi adottságoknak köszönhetően a vízbehatás eredményeként bizonyos esetekben elszíneződhet a 
fa. 

(*)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. 
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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. 


