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Természet ihlette
Based on nature

Dr. Lothar Schutz Dr. Karl-Michael Schutz
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Dr. Karl-Michael Schutz 

A modern fa felületek kezelése mögött 

évtizedes tapasztalat és innováció rejlik.

A  Strato víz bázisú rendszerek tökéletes 

kombinációja a  megbízhatóságnak és 

erőforrásaink fenntarthatóságának.

A mi innovációnk és  hagyomá-

nyaink az Ön sikerének alapja.

Megigéző fa- egy termék az eukula - tól. 

Lelje örömét termékeink használatában!

Modern wood finishes are based on 

decades of experience and innovation. 

Strato water based systems stand for 

ultimate reliability combined  with a 

sustainable use of our resources. 

Because innovation and tradition are a 

fundamental basis for your success.

Fascination wood – a product  by eukula. 

Enjoy the use of our products!
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Hézagok bezárása
Closing gaps

Strato 101 ohne Strato 101 nach schleifenStrato 101 vor schleifen

Strato 101

Hézagok bezárása | Köszönhetően a 

rendkívül magas szárazanyag tartalomnak és 

a gyors száradási időnek a Strato 101 egy 

ideális felületkitöltő  minden típusú fa 

felületére. egyszerűen keverje el az utolsó 

csiszolási fázisból maradt lecsiszolt porral, 

amíg az kenhető halmazállapotú nem lesz. Ezt 

dolgozza el egy rozsdamentes simítóval. Rövid 

száradás után a felület készen áll a következő 

csiszolásra.

Closing gaps | Thanks to its very high solid 

content and its fast drying time, Strato 101 is 

the ideal filler for all kinds of wood surfaces. 

Simply mix it with sanding dust from the last 

sanding stage into a trowable consistency. 

Then use a stainless steel trowel. After a short 

drying time the surface is ready for re-

sanding.

előnyei / advantages

• gyorsan szárad
• jó kitöltő hatás
• könnyű használhatóság

• quick drying
• good filling power
• easy to use

Kezeletlen
untreated

Strato 101 csiszolás előtt 
before grinding

Strato 101 csiszolás után
after grinding
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Strato 200

Az alap | Univerzális alapozó réteg magas 

szárazanyagtartalommal, minden típusú fa 

és parafa padlóhoz. Rövid száradási idő 

után, köztes csiszolás nélkül bármilyen 

Strato víz bázisú lakkal lezárható a felület. 

Csökkenti az oldalirányú kötést a nagy 

rugalmasságának köszönhetően.

The base | The universal base coat with 

high solid content for all types of wood and 

cork floors. After a short drying time the 

surface can be sealed over without 

intermediate sanding using any Strato 

water based lacquer. Reduces side bon-ding 

thanks to its high elasticity. 

előnyei / advantages

• lezárja a felületet
• Csökkenti az oldalirányú tapadást
• rugalmas
• enyhe illatú
• padlófűtésnél is alkalmazható

•  strong barrier effect
•  reduces side bonding
•  good elasticity
• low in odor
•  suitable for underfloor heating

Strato 200 nachher
1 und 2 K vorher

Strato 200

Az alapozó
The base

Strato 101 nach schleifen

A kezelés előtt
before treatment
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Strato 1 K 310 / 311 / 312

Erős védelem | Tökéletes befejezés egy 

rétegben. Magas szárazanyag tartal-

mának és jó eloszlásának köszöhetően 

kitűnő kopásállóságot, valamint 

természetesen szép felületet biztosít 

nappalijának. Elérhető három fényességi 

változatban.

Sound protection | The Premium finish 

amongst 1 part sealers. Its high 

solid content and easy flow provide an 

excellent abrasion resistance in living

areas as well as a naturally beautiful

surface. Very versatile as available in

three gloss grades.

előnyei / advantages
• jól eloszlik
• kopásálló
• kiemeli a fa természetes szépségét

• good flow
• good abrasion resistance
• accentuates the natural beauty

of the wood

1 K Lack nachher

Vor der Lackierung
lakkozás előtt

Strato 310 / 311 / 312

Erős védelem
Sound protection

Strato 200 nachher
1 und 2 K vorher
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Strato 1 K 371 / 372

Védelmező szépség | Egy rétegű, vízbázisú 

lakk specialitás. Hála a magas 

kopásállóságnak és gyors száradásnak, 

ideális felület hozható létre lépcsőkön és nagy 

forgalm helyeken. Különösen ellenálló a 

cipőnyomokkal szemben. UV álló, így 

tökéletes egy komponensű védelem, világos 

színű fafelületek számára is.

Shielding beauty | The specialist amongst 1 

part lacquers. Thanks to its high scuff 

resistance and fast drying ideally suited for 

stairs and areas of high frequentation. 

Particularly shoe marksresistant to . Very UV 

stable, therefore the perfect 1 part choice for 

light colourred woods. 

előnyei / advantages

• jó kopásállóság
• ellenáll a háztartási vegyszereknek
• nem színeződik el
• ellenáll a foltoknak,karcolásoknak

• ideális lépcsőkre

•  good abrasion resistance
•  resistant against household

chemicals
•  non yellowing
•  resists scuffs and marks
•  ideal for stairs

Védelmező szépség
Shielding beauty

1 K Lack UV-stabil

Strato 371 / 372Vor der Lackierung
lakkozás előtt

Strato 200 nachher
1 und 2 K vorher
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Strato 2 K 461 / 462 / 463

Kimagasló szilárdság | A Strato védelem 

legmagasabb foka! Ideális extrém igénybevételű 

területeken, fölülmúlja a legmagasabb 

elvárásokat. Ezen kívül  a Strato 461-et tesztelték 

és bevizsgálták a DIN 18032 sport padló 

szabványra. Három fényű típusban elérhető. Ez az 

ideális megoldás minden kereskedelmi és 

felsőkategóriás hazai környezetben.

Ultimate strength | The crowning jewel of the 

Strato range! Ideal for extremely frequented 

areas, it srpasses highest expectations. In addition 

Strato 461 was tested and approved according to 

DIN 18032 for sport floors. Available in three 

gloss grades. It is the ideal soltion for every 

commercial and high end dome-stic environment. 

előnyei / advantages
• nem színeződik el
• rendkívül nagy kopásállóság
• Strato 461 csúszásgátló sport padlóhoz
• megvéd a cipőnyomoktól

• non yellowing
• extremely high abrasion resistance
• Strato 461 anti-slip for sport floors

• not susceptible to shoemarks

Kimagasló szilárság
Ultimate strength

2K lack nachher

Strato 2 K LackVor der Lackierung
lakkozás előtt

Strato 200 nachher
1 und 2 K vorher
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Kombinált erő
Combining strength

euku öl | oil 1 HS euku olaj 1 HS +  
Strato 2 K

Az olaj bázis/lakk felületzáró rendszer: 
euku olaj 1 HS + Strato 2 K lakk

The oil base / lacquer finish system: 
euku oil 1 HS + Strato 2 K lacquer

Kombinált erő | Hát nem ez mindenki álma? Természetesen olajozott küllem 

kombinálva a könnyű karbantarhatósággal és nagy ellenállósággal? Az eukula segít Önt 

ennek elérésében: első rétegként hordja fel az eukula 1HS olajat (vagy színes olajat), hogy 

padlója természetesen olajozottnak tűnjön, vagy újraszínezze a felületet. Ezután 

hengerrel vigye fel a Strato 2 K lakkot két rétegben az Ön által kiválasztott fényességben. 

Az eredmény egy tökéletes felület, amely egyesíti a két befejező rendszer erősségét 

egyedülálló módon. eukula - nem hagy semmi kívánnivalót maga után. előnyei / advantages
• könnyű felhorhatóság
• padlófűtés esetén is használható
• R9-es csúszásgátló hatás BGR 181

alapján

•  easy to use

• suitable for underfloor heating
• anti-slip R9 according to BGR 181

előnyei / advantages
• nincs elszíneződés
• magas kopásállóság
• nem látszanak meg a cipőnyomok

• non yellowing
• extremely high abrasion resistance
• not susceptible to shoemarks

Vor der Behandlung
kezelés előtt

Öle ohne 1 HS + 2 K Lack nachher1 HS öl nachher

Combining strength | Isn’t it just everybody’s dream of a floor? A natural oiled ‘look’ combined

with an easy-to-care-for and highly resistant lacquer surface? eukula helps to realise your dream: 

apply euku oil 1 HS (or color oil) first to create a natural  oil look or colouration of your floor. Then 

roll on Strato 2 K lacquer twice with your choice of gloss grade. The result is a perfect surface that 

combines the strengths of two finishing systems in a unique way. eukula – leaves nothing to be 

desired.
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