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Verzió dátuma: 2015.02.08.

strato extreme 470/471/472/473
(2K vízbázisú lakk, a legnagyobb igénybevételre)
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TERMÉKLEÍRÁS
Kétkomponensű speciális, vízbázisú lakk. A legnagyobb igénybevételnek kitett fa-és parafa-padlófelületekhez.
 Szinte szagtalan,
 különösen jó tartósság,
 könnyű kezelés,
 nem sárgul be.
 Professzionális igénybevételre szolgál ez a minőségi uretán-diszperzió-bázisú lakk.
 Csekély mértékben látszik meg rajta a cipősarok.
GIS kód W2DD+, alacsony káros anyag kibocsátás, szinte szagtalan. ÖNORM C 2354 C osztály besorolás
470: Fényes
471: Selyemfényű
472: Matt (R9 BGR 181 szerint)
473: Ultra matt (R9 BGR181 szerint)
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Különféle igénybevételnek kitett fa-és parafa-padlók lakkozására alkalmas szer. (különösen magas vegyi
anyagállóság) A szélek megfelelő ragasztóanyagának kiválasztásakor ajánlott strato Classic Prime 200, strato
Natural Prime 210 vagy strato Trowel Prime 220 alapozót választani. 1HS euku olajjal és euku színes olajjal
impregnált felületek plusz lakkréteggel történő bevonásához (*).
A 473-as beállításban külön alapozás nélkül is alkalmas két rétegben történő felvitelre olyan felületen, mely úgy
néz ki, mint a lakkozatlan, csiszolt nyersfa, mely azonban lakkozás nyújtotta védelmet ad.
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ALKALMAZÁS
Az alaplakkot a keményítő anyag hozzáadása előtt jól fel kell rázni. A strato Extreme 470/471 szert 10:1 arányban
kell a higítóval (M) alaposan és egyenletesen elkeverni. 10 perc pihentetés után ismét elkeverni és felvinni. Nem
szabad többet bekeverni, mint amennyit 2 óra alatt fel tudunk használni. A strato Extreme 47x lakkot
alapozóréteggel ellátott padlón, legalább 15° C fokos belső hőmérséklet mellett 2, fokozottabban igénybevett
felületeken 3 rétegben Aquatop-hengerrel egyenletesen felvinni. Köztes csiszolás a rétegek között 120-as ráccsal.
Tudnivalók:
 A szakszerűen lecsiszolt és fúgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell
lennie.
 Fokozott igénybevételnek kitett padlófelületetekre ajánlott még egy plusz réteg felvitele.
 A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.
 A szakmai előírásokat minden esetben be kell tartani.

4

FELHASZNÁLÁS
kb. 120-130 ml/m² rétegenként (8 m²/l).
A lakk megfelelő eloszlása és az egyenletes felület elérése érdekében vastag lakkrétegeket kell felvinni. Fokozott
szívóképességű padlófelület esetén indokolt lehet az alapozó rétegben a több anyag felhasználása.
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SZÁRADÁSI IDŐ
Kb. 3 óra elteltével (20°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a
padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést.
Fa padlófelületek esetében a rétegek felpúposodásának elkerülése érdekében naponta egy réteg vízbázisú lakkot
ajánlatos felvinni. Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan
megnövelhetik a száradási időt. A kész felületet nem ajánlatos az első 3 napban nedves kendővel feltörölni.
Legkorábban 10 nap után lehet a padlót ápolni, illetve arra szőnyeget helyezni.
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Tisztítás & ápolás
A padlófelület teljes kiszáradása után tisztításhoz használjuk az euku Clean tisztítót, ápoláshoz pedig az euku Wax
ápolószert. Lakkozott/több olajréteggel kezelt fa padlófelületekre az eukula-ápolási útmutató vonatkozik a DIN
18356 szabvány szerint.
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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.
Változó tárolási hőmérsékleten és felnyitott csomagolás esetén beszáradt darabok lehetnek a lakkban. Ezeket
felhasználás előtt le kell szűrni.
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MŰSZAKI ADATOK
Összetevők: Víz, poliakrilát, poliuretán, glikoléter, 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), 1,2-Benzisothiazol3(2H)-on. Allergiás reakciókat okozhat.
voc (g/l) 28 elegyben (ISO11890) / GISkód: W2/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.
CLP (Bázis): Jelölése nem előírás.
CLP (higító M/G): GHS07, Vigyázat. H332 Belélegzése egészségkárosító hatású. H317 Allergiás bőrreakciókat
okozhat. H335 Irritálhatja a légutakat. H412 Vízben élő organizmusokra káros, hatása hosszantartó. P280
Védőkesztyű/ szemvédelem használata közelező. P362 Szennyezett ruhát le kell cserélni. P405 Lezárva tárolandó.
EUH204 Izocianátot tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.
Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos
óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó.
Festékszórásos munkák közben A2/P2 kombinált szűrő használata ajánlatos. Csiszolási munkák végzése közben P2 porszűrő használata
ajánlatos. Az anyag felhasználása és száradása közben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülendő az evés,
ivás, dohányzás. Szemmel vagy bőrrel történő érintkezéskor azonnal vízzel lemosni alaposan. Nem kerülhet a csatornába, folyóvizekbe, illetve
talajba. Szerszámok tisztítása közvetlenül használat után vízzel és szappannal történik. Kizárólag kiürített dobozokat szabad újrahasznosíttatni.
A folyékony anyagmaradványokat a használt lakkok számára kialakított gyűjtőhelyen kell leadni. A festék BNPD-t, CIT-et, MIT-t tartalmaz;
allergiás betegségben szenvedők a megadott telefonszámon kaphatnak információt.

1/3.oldal 2

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Verzió dátuma: 2015.02.08.

strato extreme 470/471/472/473
(2K vízbázisú lakk, a legnagyobb igénybevételre)
9

FONTOS TUDNIVALÓK
 A bekevert 2K-termékek szén-dioxid és nyomás keletkezését okozhatják. 2K-elegyeket soha nem szabad
légmentesen lezárni- Repedésveszély!
 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.
 (*) Die AWT-ben szereplő információkat az „Olajos-vizes lakk szerkezetre” vonatkozóan figyelembe kell
venni.
 A munkaeszközök tisztítása vízzel történik. A beszáradások elkerülése érdekében ajánlatos az alaposan
kimosott hengert vízben teljesen elfedve tárolni. Ismételt felhasználáskor nem kerülhet víz a hengerről a
lakkba.
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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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