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TERMÉKLEÍRÁS
Oxidatív impregnált-olajozott padlófelületek felfrissítésére. Természetes olaj és viasz alapú utóimpregnáló
lakóterek és közületi helységek ápolásához.
 Természetes felület megőrzéséhez,
 optimalizálja a terhelhetőséget,
 lokális javításokra alkalmas,
 erősen víztaszító.
Kapható kivitel: színtelen, fehér
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Kilúgozott fa-és parkettafelületek ápoló utóimpregnálása. Híg állagának köszönhetően bútorok, egyéb panelek
impregnálására is alkalmas.
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ALKALMAZÁS
Az ápolandó felületet alaposan nedves kendővel áttörölni. Az euku Refresher ápolószert törlőkendővel felvinni a
padlófelületre. A felületen maradt ápolószert a felvitelt követő 30 perc elteltével lepolírozni. Nem maradhat
nedves olaj a felületen.
Tudnivalók:
 Lapos felmosóval vagy irhabőr darabbal optimálisan felvihető.
 Nagy felületek polírozásához a tárcsás csiszológép alkalmazását javasoljuk.
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FELHASZNÁLÁS
A padlófelület szívóképességétől függően. Irányérték: kb. 30-50 ml/m² (Kiadósság: 20-30 m²/l).
Durva csiszolás, vastagabb fúgák és jó szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehet
szükséges, további réteg felvitelekor lényegesen kevesebb.
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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.

6

TÁROLÁS
Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 24 hónapig. Az esetlegesen képződött hártyaréteg használat előtt
eltávolítandó. Hideg és száraz helyen tárolandó. Gyermekektől távol tartani.
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MŰSZAKI ADATOK
Összetevők: Lenolaj, használt olajszármazékok, méhviasz, carnauba viasz, aromamentes tesztbenzin, glikol, ólomés kobaltmentes szárazanyagok.
voc (g/l) <492 (ISO11890) / 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giskód: Ö60.
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 illetve a
kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.
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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.
 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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