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euku premium olaj +
(keményviasz-olaj)
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TERMÉKLEÍRÁS
Keményviasz-olaj. Növényi olaj alapú rétegképző olaj.
 Fokozott vízállóság,
 matt hatás száradás után,
 felvitel hengerrel,
 kétkomponensű felhasználhatóság,
 gyorsan szárad,
 lecsiszolt parkettafelületek alapozó kezeléséhez,
 kiemeli a fa mintázatát,
 mélyen behatol a padlófelületbe,
 elasztikus filmréteget képez,
 a padlófelület finomcsiszolása után alkalmazható.
Nagy teherbírású padlófelület kialakítása és a gyors száradás érdekében ideális kombinációt alkot az euku Master
FS reaktiváló szerrel (pl. fokozottan igénybevett helyiségekben). 2K-variánsként kizárólag professzionális
felhasználáshoz.

2

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Alkalmazható fa-és parkettás padlófelületeken, parafapadlón és OSB lapon.
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ALKALMAZÁS
Jól felkeverni. Az olajat olajhengerrel, nedvessel-nedvesre technikával vékonyan, erőteljesen bedolgozni a fába. Jó
ütemben, gyorsan kell dolgozni, az olaj nem száradhat meg, mert meglátszódhatnak az olajcsíkok átfedései. Az
első felvitt réteget legalább 16 órán keresztül hagyni kell száradni. 24 órát meghaladó száradási idő esetén a
második réteg felvitele előtt mattosító csiszolást kell végezni (csiszolórács min. 180-as szemcsézettel vagy 240-es
szemcsézetű HP csiszolólappal), az első réteget nem szabad átcsiszolni. A második réteget olajhengerrel ajánlott
felvinni. Gyorsan, az erezet irányában kell egyenletesen és vékonyan hengerrel bedolgozni a felületbe. Mindig
nedvessel-nedvesre technikával dolgozni.
2 K használatnál: az euku Master FS-t 1:25 keverési arányban (40 ml 1 liter olajban) folyamatos keverés mellett az
olajhoz elegyíteni. Gyors felvitel hengerrel, úgy mint fent leírva. Nem szabad többet bekeverni, mint amennyit 2
óra alatt fel tudunk használni (kötési idő).
Tudnivalók:
 A szakszerűen lecsiszolt és fúgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell
lennie.
 Puha és trópusi fák esetében a kioldódott gyanta lassabb száradást illetve optikai sérülést okozhat.
 Egzotikus fán, színes-és ismeretlen fafajtákon való alkalmazás előtt ajánlatos tesztfelületen (min. 1 m2) a
használati útmutatónak megfelelően kipróbálni.
 Parafapadlón és egzotikus fán az első rétegfelvitelt mindig olajkeményítővel együtt kell elvégezni.
Szívóképességük és porozitásuk függvényében a parafapadlókat adott esetben ajánlatos kétszer
végighengerezni.
 Felvitelkor és száradáskor gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről, azonban a huzatot és az erős
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napfényt kerülni kell, továbbá védeni kell a felületet a portól. Padlófűtést időben le kell kapcsolni. A
munkát a legnaposabb tájolású oldalon kell kezdeni (azaz általában olyan oldalon, ahol ablakfelület van)
és fénytől távol kell dolgozni. A hengerrel nehezen megközelíthető helyeket és a sarkokat lapos ecsettel
vékonyan előkenni, majd lehetőség szerint rögtön áthengerezni.
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FELHASZNÁLÁS
kb. 80-100 ml/m² (Kiadósság: 10-12 m²/l) két rétegben történő felvitel esetén. Durva csiszolás, vastagabb fúgák és
gyors szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehetséges.
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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.
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Tisztítás & ápolás
A padlófelület teljes kiszáradása után tisztításhoz használjuk az euku Clean tisztítót, ápoláshoz pedig az euku
Mattwax ápolószert. Lakkozott/többrétegű fa padlófelületekre az eukula-ápolási útmutató vonatkozik a DIN
18356 szabvány szerint.
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TÁROLÁS
Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 12 hónapig. Felnyitott csomagolásban hártyaréteg képződhet, melyet
használat előtt el kell távolítani.
Hideg és száraz helyen tárolandó! Gyermekektől távol tartani.
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MŰSZAKI ADATOK
Összetevők: természetes olajok és viaszok, módosított növényi olajak, szénhidrogének, kovasavak, száradást
segítő ólom-és kobaltmentes anyagok, additív anyagok.
1K-használat: voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giskód: Ö60
2K-használat euku master-rel: voc (g/l) <465 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(500)500 / Giskód: Ö60
ADR: Osztály: 3,III, UN-Nummer 12.
CLP: GHS02, Vigyázat. H226 A folyadék és a gőz gyúlékony. 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. P210 Forró felületektől, melegtől, nyílt lángtól és egyéb
tűzforrásoktól távol kell tartani. Közelében tilos a dohányzás. P233 A tárolóedényt jól lezárva kell tartani.
P403+P235 A tartályt jól szellőző helyen kell tárolni. P501 A tároló és annak tartalmának eltávolítását a
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helyi/regionális/ nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell végezni. EUH066 Az anyaggal való többszöri
érintkezéstől érdes és repedezett lehet a bőr.
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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.
 A bekevert 2K-termékek szén-dioxid és nyomás keletkezését okozhatják. 2K-elegyeket soha nem szabad
légmentesen lezárni- Robbanásveszély!
 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.
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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 – Törődünk a fapadlókkal
Fejlesztés · Gyártás · Logisztika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország
DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,
Telefon: +36 30 301–7261
Fax:
+36 96 313–995
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.
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