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euku wax / euku mattwax 
(lakkozott fa-, és parafapadló ápolószer) 

1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Diszperziós ápolószer. Lakkozott fa-és parafapadlók, PVC és linóleum ápolásához és optikai felfrissítéséhez. Védi a 
padlófelületet a kopástól és a fát a víztől.  

 Használatra kész,  
 vízbázisú,  
 száradás után enyhén vízálló. 
 csúszásgátlás DIN 18032 szabvány szerint. 
 euku Wax a fényes és selyemfényű felületekért.  
 euku Mattwax fokozottan matt felületekhez. 

 

 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Ajánlott ápolószer lakkozott/rétegezett padlófelületekhez. Ápolás az eukula útmutatónak megfelelően történjen, 
elsősorban eukula lakkokkal és eukula prémium olajjal +.  

  

3 ALKALMAZÁS 

 Padlófelületet alaposan megtisztítani és hagyni felszáradni. euku Wax / euku Mattwax -ot jól felrázni. Higítatlan 
állapotban ápolószerként puha, nem-bolyhos törlőkendővel vagy euku-hengeres törlőfejjel vékonyan, 
egyenletesen és csíkmentesen felvinni. A termék magától köt és nem kell polírozni. 
Tudnivalók: 

 Felvitelkor kerülni kell az erős napfényt és a huzatot. Padlófűtést ki kell kapcsolni. 

 A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben. 

 Felmosó vízben hígítva (1:100 hígítási arányban) rendszeres ápoláshoz is lehet használni. 

 A rendkívül erős ápolószerek több rétegben történő felvitelét kerülni kell. Az euku Intensiv szerrel végzett 
alaptisztítással el lehet távolítani a különböző ápolószer-rétegeket.  

 Száradás után nagysebességű polírozó berendezéssel  

 A munkaeszközök tisztítása vízzel történik.  
 
Az euku Wax / euku Mattwax alapos tisztítás utáni rendszeres használatával folyamatos padlóvédelmet tudunk 
biztosítani. Az ápolás gyakorisága az igénybevétel mértékétől függ: 

 A csekély mértékben igénybevett padlófelületeket (pl. nappali, hálószoba, ügyfélforgalmat nem bonyolító 
irodahelyiségek) igény szerint elegendő évente 1-2 alkalommal lekezelni, ápolni. 

 A közepesen igénybevett padlófelületeket (pl. folyosók, lépcsők, ügyfélforgalmat bonyolító 
irodahelyiségek) igény szerint 3-6 havonta ajánlatos lekezelni, a fokozottan igénybevett területeket ennél 
gyakrabban. 

 A különösen nagy igénybevételű padlófelületeket (pl. éttermek, üzlethelyiségek, bevásárlóközpontok, 
iskolák vagy tánciskolák táncterei) 4-8 hetente vagy gyakrabban le kell kezelni. 

 

 

4 FELHASZNÁLÁS 

 kb. 20-50 ml/m² (kb. 40 m²/l). 
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5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 Higítatlan állapotban történő alkalmazás után a felületet használat előtt alaposan fel kell szárítani (12 óra, ideális 
esetben egész éjszaka, 23°C, 50%-os páratartalom és szellőztetés mellett). 

 Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelhetik a száradási 
időt. 
 

7 TÁROLÁS 

 Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól 
számított 24 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani. 

  

8 MŰSZAKI ADATOK 

 Összetevők: Víz, poliakrilát, glikoléter, kovasavak, viaszok, additív anyagok. Elegyet tartalmaz, mely a következő 
anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2H-isotiazol-3-on. Allergiás reakciókat okozhat. 
voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISKÓD: GE10 
ADR/RID: NEM veszélyes anyag. 
CLP: Jelölése nem előírás. EUH210Kérésre rendelkezésre bocsátjuk. 
Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos 
óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal, illetve a 
kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani. 

  

9 FONTOS TUDNIVALÓK 

  Fontos tudnivalók: UV-lakkréteggel bevont kész parkettáknál történő alkalmazáskor előzetes 
nedvesítési/tapadási próbát kell végezni. A készparkettának vagy gyárilag készült élimpregnálással kell 
rendelkeznie vagy letétel után impregnálni kell a fúgákat, mely megvédi a parkettát a víz behatolásától. 

 Nem ajánlott impregnált-olajozott felületekre. Ehhez az euku Refresher felületfrissítő szert javasoljuk. 
 Az euku Wax jó rétegképző. Rendszeresen ápolt padlófelületeknél az alaptisztítást euku Intensiv szerrel 

ajánlatos végezni. 

  

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.com címen, vagy a lent megadott címen. 
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   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. 


