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TERMÉKLEÍRÁS
Faragasztó-kötőanyag, vízbázisú. Fúgakitöltő glettanyag csiszolóporból történő készítéséhez.
 Gyors száradás,
 megfelelő kitöltő hatás,
 fúgák nem sötétednek be olajozás után sem,
 könnyű kezelhetőség.
 Minőségi akrilátdiszperziós alap.
 Általánosan felhasználható minden eukula szerrel történő felületkezelés során.
 GiS Kód W1, oldószermentes,
 alacsony károsanyag kibocsátás.
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Parkettázott padlók fúgázásához. A túl széles fúgákat adott esetben több anyaggal kitölteni.
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ALKALMAZÁS
Jól felrázni. strato Fill 101 kitöltő anyagot kb. 10-15% -ban (súlytól függően) a fúgázandó padlóból kinyert finom,
fémmentes fűrészporral simításra alkalmas eleggyé összekeverni. Rozsdamentes nemesacél glettvassal tisztán
kitölteni a fúgákat. Adott esetben, rövid száradás után a padlófelületet még egyszer le lehet simítani. Száradás
után padlófelület finomcsiszolása, mely során nem maradhat a felületen fúgázó anyag-maradvány.
Tudnivalók:
 A szakszerűen lecsiszolt és fúgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj-viasz-és pormentesnek kell
lennie.
 Különösen ajánlott a tányéros csiszológépekből (egy-vagy többtárcsás csiszoló, szélcsiszoló) származó
finomcsiszoló-por használata. Szalagcsiszoló hosszanti csiszolásából származó fűrészpor nem alkalmas
erre a felhasználásra.
 A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.
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FELHASZNÁLÁS
kb. 50 ml/m² (20 m²/l).
Vastag fúgázás és jó szívóképességű fa esetében nagyobb az anyagszükséglet.
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SZÁRADÁSI IDŐ
Száradási idő: Kb. 60 perc elteltével (23°C, 50% relatív páratartalom, légmozgás mellett), megfelelő fúgázást
követően ismét csiszolható és tovább kezelhető a felület. A padló további megmunkálása előtt a fúgakitöltő
glettanyagnak teljesen meg kell száradnia.
Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelhetik a száradási
időt. Szélesebb fúgák kitöltésekor hosszabb a száradási idő.
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TÁROLÁS
Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól
számított 12 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani.
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MŰSZAKI ADATOK
Összetevők: Víz, poliakrilát, kovasavak, viaszok, aditív anyagok. 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.
voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giskód: W1.
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.
CLP: Jelölése nem előírás.
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
 A munkaeszközök tisztítása vízzel történik.
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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
 A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.
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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