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euku master FS 
(reaktiváló olaj adalék) 

1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Reaktiváló adalék hatására az euku olaj 1 FS, euku olaj 2 plus FS, euku színes olaj szerekből értékes 2K-olajok 
lesznek.  

 Oldószermentes 
 jobb olajszilárdulási tulajdonságok 
 a felület ellenállóbbá válik a behatásokkal szemben 
 a színes olajoknál jobb pigment képződés. 
 Reaktiváló adalékként alkalmazható az UA491 szerrel együtt.  
 Segíti a száradást és a tartósságot.  
 Könnyebb csiszolhatóság, nem ráncolódik össze, és nem púposodik fel. 

abZ-Nr. Z-157.10-156 (euku olajok kiegészítőjeként) 
abZ-Nr. Z-157.10-155 (alapozóként a 2K-strato lakkok alá) 
abZ-Nr. Z-157.10-157 (alapozóként az 1K-strato lakkok alá) 

 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Minden olyan esetben alkalmazható, ahol az alap termékek használata ajánlott. Különösen ajánlott olaj-vízbázisú 
lakk kombinációjából képzett rétegek felvitelekor (*) és euku színes olaj használatakor. 

3 ALKALMAZÁS 

 1:10 arányban alapkomponensekkel egyenletesen elkeverni. Feldolgozása leírtaknak megfelelően. Nem ajánlatos 
többet bekeverni, mint amennyit 2 órán belül fel tudunk használni (Kötési idő 20 °C fokon). 

4 FELHASZNÁLÁS 

 1/10-e annak a mennyiségnek, mint amennyi az alapkomponenseknél meg van adva. Ez a következőt jelenti: 

 euku olajak kb. 40-60 g/m² felhasználásnál kb. 4-6 g/m²euku Master FS 

 UA491- 100-120 g/m² felhasználásnál kb. 10-12 g/m² euku Master FS 

5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 Alapkomponenseknél megadva. 

6 Tisztítás & ápolás 

 Alapkomponenseknél megadva. 

7 TÁROLÁS 

 Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 12 hónapig. A megnyitott csomagolások 
bezselésedhetnek, ezeket nem lehet már felhasználni. Hideg és száraz helyen tárolandó! Gyermekektől távol 
tartani. 

8 MŰSZAKI ADATOK 

 Összetevők: oligomer izocianátok. 
voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giskód: Ö10DD+euku olaj 1 FS, euku olaj 2 plus FS és euku színezőolaj FS szerekkel 
történő együttes alkalmazás esetén, Ö40DD+euku színes olajjal történő együttes felhasználás 
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euku master FS 
(reaktiváló olaj adalék) 

esetén./2004/42/IIA(f)(700)700.  
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.  
CLP: GHS07, Vigyázat. H332 Belélegzése egészségkárosító hatású. H317 Allergiás bőrreakciókat okozhat. H335 
Irritálhatja a légutakat. P280 Védőkesztyű használata kötelező. P362 Szennyezett ruhát le kell cserélni. P405 
Lezárva tárolandó. P501 A tároló és annak tartalmának eltávolítását a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
előírásoknak megfelelően kell végezni. 
Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos 
óvintézkedéseket.  

9 FONTOS TUDNIVALÓK 

  A bekevert 2K-termékek szén-dioxid és nyomás keletkezését okozhatják. 2K-elegyeket soha nem szabad 
légmentesen lezárni- Repedésveszély! 

 Az olajozott felületeket folyamatosan szagolni kell. A száradás előrehaladtával, illetve néhány nap 
elteltével a szagok enyhülnek. Közvetlenül az olajos felületkezelést követően a helyiségeket jól ki kell 
szellőztetni. 

 Az olajozott felületek és a fa a fény hatására elszíneződhetnek. 
 (*) Die AWT-ben szereplő információkat az „Olajos-vizes lakk szerkezetre” vonatkozóan figyelembe kell 

venni. 

 

10 KERESZTHIVATKOZÁSOK 

 Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:  
 Általános tudnivalók az eukula felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan  
 Biztonsági adatlap 
A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhetők honlapunkon, 
a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen. 

 

   Eukula Magyarország 

   Eukula termékek magyarországi forgalmazója 

eukula – Törődünk a fapadlókkal   (lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek) 

 

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika    Eukula Magyarország 

CC-Dr. Schutz GmbH     DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf  H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15, 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16   Telefon: +36 30 301–7261 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26   Fax: +36 96 313–995 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com   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. 


