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POPIS PRODUKTU
Tvrdý voskový olej. Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu.
- Zvýšená odolnost vůči vodě.
- Po zaschnutí přirozeně matný vzhled.
- Jednoduchá aplikace válečkem.
- Rychlé schnutí.
-

-

-
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Dobrá nasávací schopnost, elastický film.
Zvýrazňuje strukturu dřeva, dává povrchu teplý barevný tón. Je možná také kombinace s přísadou euku
premium nature add – v tomto případě dojde k redukci zvýraznění povrchu a barevný tón bude „jako
surové dřevo“.
Ideální je kombinace s reaktivním tvrdidlem euku master FS. 2-komponentní varianta má mimořádně
obzvláště odolný povrch a rychlé schnutí (vhodné např. pro silněji zatěžované prostory). Jako 2K-varianta
pouze pro profesionální použití.
Naolejovaný povrch dosahuje protiskluz R9. V kombinaci s přísadou euku premium antislip add se zvýší
protiskluzná hodnota na R10.
Optické varianty (60°): extramat (<10*), mat (15-20*)

OBLASTI POUŽITÍ
Vhodný pro základní povrchovou úpravu dřevěných podlahy a parket, korkových podlah a OSB-desek.
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POUŽITÍ
Dobře promíchat. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Olej pomocí olejovacího válečku
(Hardwaxoil váleček) nanést ve 2 vrstvách na povrch. První nátěr tence a silně vpracovat do dřeva. V případě
potřeby provést mezibrus mřížkou o zrnitosti 150. Při 2-komponentní variantě: euku master FS důkladně přimíchat
v poměru 1:10 do oleje. Otevřená doba směsi je 1 hodina.*
Upozornění:
- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových
zbytků a bez prachu.
- Pro tmelení doporučujeme použít tmel strato fill 101.
- Při době schnutí mezi nátěry delší než 24 hodin je v každém případě nutné provést mezibrus.*
- U měkkých nebo tropických dřevin mohou pryskyřičné výpotky způsobit prodloužení doby schnutí a
ovlivnit optický vzhled.
- Před aplikací na exotické, pestré nebo neznámé dřeviny doporučujeme provést zkušební plochu (min. 1
m2) dle návodu k použití.
- Na korkových podlahách nebo exotických dřevinách provést první nátěr vždy v kombinaci s tvrdidlem.
Korkové podlahy následně podle savosti a poréznosti, popř. převálečkovat ještě dvakrát.
- Při aplikaci a schnutí dbát na dostatečné větrání, ale zamezit průvanu, silnému slunečnímu záření a
povrch chránit před prachem. Podlahové topení zavčas vypnout. Práci začít na straně hlavního dopadu
světla (tj. zpravidla na straně oken) a postupovat pryč od světla. Při nanášení válečkem je nutno rohy
místnosti a těžce přístupná místa, která nemohou být dosažena válečkem, předolejovat plochým štětcem
a následně co možná nejdále převálečkovat.
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SPOTŘEBA
cca 40-50 ml/m² každá vrstva. U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená
spotřeba možná.
Vydatnost: 10-12 m²/l při dvou nátěrech.
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DOBA SCHNUTÍ
Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 6 hodinách (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu
vzduchu). Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny
koberce.*
Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách
mohou dobu schnutí významně prodloužit.
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ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ
Po důkladném zaschnutí oleje používat pro běžné čištění euku clean a pro ošetřování produkt euku wax nebo
euku mattwax. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.
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SKLADOVÁNÍ
24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.
Po otevření se může tvořit na povrchu oleje kůže, před použitím odstranit.
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TECHNICKÁ DATA
1K-použití: voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giscode: Ö60.
2K-použití s euku master FS: voc (g/l) <465 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(500)500 / Giscode: Ö60/DD.
ADR: Žádné nebezpeční ve smyslu transportních předpisů.
CLP: EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsah látek: modifikovaný slunečnicový olej, Carnauba vosk, alifatické uhlovodíky, kyselina křemičitá, sušící látky
bez obsahu olova a kobaltu, aditiva.
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
-

-

Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např.
hadry, pady, brusný prach, apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo
zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno,
nebezpečí puknutí!
Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem
šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
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Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej
vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
Naolejované povrchy se vykazují také typicky různým zažloutnutím. Toto se může výrazněji projevit
především na bíle pigmentovaném podkladu nebo při nasvětlení podlahy.
* Všechny kvantitativní ukazatele platí při laboratorních podmínkách DUB/23°C/50% RVH-relativní vlhkost
vzduchu. Rozdílné podmínky na stavbě mohou způsobit odchylky nebo změny ve výsledku.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:
- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika
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

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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