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A modern fa felületek kezelése mögött

Modern wood finishes are based on

évtizedes tapasztalat és innováció rejlik.

decades of experience and innovation.

A

Strato water based systems stand for

Strato víz bázisú rendszerek tökéletes

kombinációja a

megbízhatóságnak és

erőforrásaink fenntarthatóságának.

Természet ihlette
Based on nature

A

mi

innovációnk

és hagyományaink

with a

sustainable use of our resources.

Because innovation and tradition are a

az Ön sikerének alapja.

fundamental basis for your success.

Megigéző fa- egy termék az eukula - tól.

Fascination wood – a product by

Lelje örömét termékeink használatában!

eukula. Enjoy the use of our products!

Dr. Lothar Schutz
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ultimate reliability combined

Dr. Karl-Michael Schutz
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Strato 101
Hézagok bezárása | Köszönhetően a
rendkívül magas szárazanyagtartalomnak
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.
előnyei / advantages

Ezt dolgozza el egy rozsdamentes simítóval.

• gyorsan szárad
• jó kitöltő hatás
• könnyű használhatóság
• quick drying
• good filling power
• easy to use

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

Hézagok bezárása
Closing gaps

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.

Strato 101 ohne

Kezeletlen
untreated
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Strato 101 vor schleifen

Strato 101 lecsiszolása előtt
before grinding

Strato 101 nach schleifen

Strato 101 lecsiszolása után
after grinding
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Egy komponenű olaj| oil 1 HS
Tiszta olaj | Nagy szilárdságot kölcsönző

Pure oil | The ultimate high solid floor oil

olajok, melyek alapját természetes olajok és

based on natural oils and resins. With a

gyanták adják. A több mint 90%-os

solid content above 90% euku oil 1 HS

szárazanyag tartalmának köszönhetően az

gives the floor a natural mat look com-

eukula 1HS olaj a természetes matt

bined with a high abrasion resistance. The

megjelenést ötvözi a magas kopásállósággal.

oil is applied with a trowel, padded with a

Az olaj spatulával felhordható, majd amint

beige pad and polished immediately

lehet, fel kell polírozni a bézs színű pad-del.

afterwards.

euku olajos és emulziós ápolás
Olajozott padló ideális ápolása

Tiszta olaj
Pure oil

előnyei/ advantages
• könnyű felhordás
• padlőfűtés esetén is használható
• R9-es csúszásgátló index a BGR 181
alapján
• easy to use
• suitable for underfloor heating antislip R9 according to BGR 181

Ideal maintenance for oiled floors

Ajánlott 1HS és 2K Longlife olajjal kezelt Recommended for floors treated with euku
padlókhoz. Otthonában az euku ápoló olajat oil 1 HS and 2 K longlife oil. euku care oil
a karc vagy sérűlés mélységétől függően should be applied according to wear and
felhordhatja egy vagy két rétegben. Nagy
tear, e.g. once or twice for the domestic
igénybevételnek kitett területekre akár több
area and more often for highly frequented
rétegben is alkalmazhatja. A még nedves
areas. Pad the wet film and polish it afterterületet pad-del dolgozza át, majd ezt
követően polírozhatja azt. A napi wards. For daily maintenance use euku
karbantartáshoz használjon euku ápoló care emulsion.
emulziót.
Strato 101 nach schleifen

1 HS öl nachher

1 HS öl + pflegeemulsion

előnyei / advantages
• jó penetrációs tulajdonságok
• megújítja az olajozott padlózatot
• megőrzi a fa természetes erezetét
• good penetration properties
• rejuvenates oiled floors
• preserve the natural surface

olajozás előtt
before oiling
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euku öl | oil 1 HS
egy komponensű olajréteggel

euku öl | oil 1 HS + ápoló olaj
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euku öl | oil 2 plus HS
Természetes védelem | Természetes

Natural protection | The ultimate hard

olaj

wax oil based on natural oils and waxes.

bázisú

Selyemfényű

wax

kemény

záróréteget

fedőréteg.
mely

Creates a satin finish with high abrasion

magas

resistance thanks to a very high solid

szárazanyag tartalomnak köszönhetően. Az

content. The oil is applied with a trowel,

olaj spatulával felhordható, majd amint lehet,

padded with a beige pad and polished

fel kell polírozni a bézs színű pad-del.

immediately afterwards.

kiemelkedően

képez,

kopásálló

a

euku refresher & care emulsion

Természetes védelem
Natural protection

Felfrissíti az olajozott padlót | Ideális

Refreshing oiled floors | The ideal

karbantartó, kemény-wax olajjal kezelt

maintenance for floors treated with hard-

padlók számára. Vékonyan és egyenletesen

wax oil. Apply the euku refresher thinly and

oszlassa el az euke refresher-t

egy

evenly with a trowel, T wiper or cloth and let

spatulával, T-törlővel vagy puha ruhával és

it penetrate. Pad the wet film and polish it

hagyja felszívódni. Pad-del dolgozza el a

afterwards. For daily maintenance use euku

nedves

care emulsion.

réteget,

majd

ezt

követően

előnyei / advantages
• olajozás és waxolás egy lépésben
• a fa burkolatoknak természetes
selyemfényt kölcsönöz
• R9-es csúszásgátló index BGR 181
alapján
• oiling and waxing in one step
• gives the wood floor a natural satin
look
• anti-slip R9 according to BGR 181

polírozhatja a felületet. A mindennapos
tartáshoz használjon euku ápoló emulziót.
Strato 101 nach schleifen

2 HS öl nachher

2 HS öl + refresher

előnyei / advantages
• megőrzi a fa természetes erezetét
• optimalizálja a felület tartósságát
• javítható
• for maintaining the natural
surface
• optimises the durability can
• be repaired spot-wise

Vor dem ölen
olajozás előtt
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euku öl | oil 2 plus HS két
komponensű olajjal

euku öl | oil 2 plus HS + euku
refresher
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euku coloröl
Életteli színek | Természetes színező
rendszer megújuló forrásokból, széleskörű
színválasztékban. Az euku color oil egy
kulcsrakész
hatásokkal

rendszer
és

intenzív

gyönyörű

szín-

színekben.

Száradás után a felületet lekezelheti egy
Strato 2 K lakk réteggel.
előnyei/ advantages
• egységes szín
átfedés nélkül
• Strato 2 K lakkal bevonható réteg
• 95%-os szárazanyagtartalom
• a színek keverhetőek

Colourful | Natural colouring system
based on renewable primary resources

• even colouring without
• coverlappingan be sealed over with
Strato 2 K finishes
• very high solid content above
• 95% be mixed with each other

with a wide range of colours. Euku color
oil is a ready-to-use system with
intensive colour effects giving an even and

Életteli színek

beautiful colouration. After drying the
coloured surface can be additionally

dohány | tobacco

protected with a Strato 2 K lacquer!

Colourful

Strato 101 nach schleifen
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mokka | mocha

pala | slate

konyak | cognac

antik tölgy | oak antique

korall | coral

méz | honey

páfrány | fern

azúrkék | azure

borostyán | amber

ezüst | silver

rubin | ruby

terrakotta | terra

coloröl nachher

fahéj | cinnamon

Vor dem ölen
olajozás előtt

tojáshab | snow

euku coloröl
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euku 2 K longlife öl | oil
Lenyűgöző élettartam | Egyedülálló 2 K, olaj
alapú kemény wax, mely természetes olajkból és
viaszokból

állnak,

és

magas

szárazanyag

tartalommal bírnak. Ideális olajozott fa és parafa
padókra, nagy igénybevételnek kitett helyeken.
Extra

magas

ellenállású

karcolások

és

kemikáliákkal szemben. Az oldószermentes
cross linker-nek köszönhetően könnyű felhordani
és gyorsan szárad. Természtes selyemfényt
kölcsönöz a burkolatnak.

előnyei / advantages
• extrém ellenállóság
• gyors száradás
• könnyű felhordás
• extremely resistant
• fast drying
• easy application

Fascination longlife | Unique 2 K Hard wax oil based
on natural oils and waxes with an extremely high solid
content. Ideal for oiling wood and cork floors in areas of

Lenyűgöző élettartam
Faszination longlife

high frequentation. Extra high wear and chemical
resis-tance. Ease of application and fast drying
thanks to a solvent free cross linker. Gives the floor a
natural satin look.

Strato 101 nach schleifen

Vor dem ölen
olajozás előtt
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2K öl nachher

euku 2 K longlife öl | oil
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Az olaj / lakk kombinációjú rendszer:
euku öl 1 HS + Strato 2 K vízbázisú lakk
kombinált szilárdság | Hát nem erre van szüksége?! Természetes olajozott küllem
kombinálva a könnyű karbantartással és a felület magas ellenállóságával. Az eukula segít
Önnek, hogy valóra váltsa álmait: vigyen fel elsőként egy réteg euku 1HS olajat (vagy színes
olajat) a természetes olajozott hatásért vagy a felület átszínezéséért. Ezt követően
hengereljen fel 2 Strato 2K réteget az Ön által választott fényességben. Az eredmény egy
tökéletes felület, ami egyedülálló módon kombinálja a két záróréteg előnyeit. eukula - nem
hagy semmi kívánnivalót maga után.

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

előnyei / advantages
• könnyű felhordás
• padlófütés esetén is használható
• R9 csúszásgátló index a BGR181 alapján
• easy to use
• suitable for underfloor heating anti-slip
R9 according to BGR 181

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

Kombinált szilárdság
Combining strength

combined with an easy-to-care-for and highly resistant lacquer surface? eu-kula 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.

Strato 101 nach schleifen

1 HS öl nachher

1 HS + 2 K Lack nachher

előnyei / advantages
• nincs elszíneződés, sárgulás
• rendkívül nagy kopásállóság
• nem érzékeny a cipőnyomokra
• non yellowing
• extremely high abrasion resistance
• not susceptible to shoemarks

Vor der Behandlung
kezelés előtt
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euku öl | oil 1 HS

euku öl | oil 1 HS + Strato 2 K
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