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eukula master FS  
 

1 POPIS PRODUKTU 

 Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do produktů eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS, eukula coloroil FS vzniknou  
2-komponentní oleje nejvyšší kvality.  

- Neobsahuje rozpouštědla. 
- Vylepšené vytvrzení oleje. 
- Zvýšená odolnost povrchu. 
- Optimální vázání pigmentu. 

 Použitelný také jako reaktivní přísada do tvrdého voskového oleje eukula hardwax oil +. Zkracuje dobu schnutí a 
vylepšuje odolnost. Lepší brousitelnost, žádné svraštění nebo vytažení. 
Všeobecné stavební povolení dle DIN/EN 14342: 
abZ-Nr. Z-157.10-156 (jako přísada do eukula olejů) 
abZ-Nr. Z-157.10-155 (jako základ pod 2K-eukula laky) 
abZ-Nr. Z-157.10-157 (jako základ pod 1K-eukula laky) 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Vhodný pro všechny případy, ve kterých je doporučen také hlavní produkt. Mimořádně se doporučuje především 
při olejovo-lakové kombinaci (*) a u barevného oleje eukula coloroil FS. 

  

3 POUŽITÍ 

 V poměru 1:10 (1 díl eukula master FS do 10 dílů hlavního produktu) rovnoměrně vmíchat do hlavního produktu. 
Zpracování tak, jak je popsáno u hlavního produktu. Nemíchat víc směsi, než kolik může být zpracováno do 1 
hodiny (doba zpracování při 20 °C).   

  

4 SPOTŘEBA 

 1/10 toho, kolik je udáváno u hlavního produktu. To znamená pro 
- eukula oleje při udávané spotřebě cca 40-60 g/m² cca 4-6 g/m² eukula master FS 

  

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Tak, jak je udáváno u hlavního produktu. 

  

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ 

 Tak, jak je udáváno u hlavního produktu. 
 
 



 

 Strana 2 / 3 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 05.10.2017 

 

eukula master FS  
 

7 SKLADOVÁNÍ 

 12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Po otevření může produkt zgelovatět, dále již nepoužívat. 
Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí. 

  

8 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: oligomerní isokyanáty. 
voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giscode: Ö10DD+ při použití s eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS a eukula coloroil FS, 
Ö60DD+ při použití s eukula hardwax oil + / 2004/42/IIA(f)(700)700.  
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může 
způsobit podráždění dýchacích cest. P280 Používejte ochranné rukavice. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a 
před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle 
místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů.  
Dbát na běžná bezpečnostní opatření také v případě používání produktů bez nebezpečných látek.  

  

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, 
nebezpečí puknutí! 

 - 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 a dřevo mohou vykazovat změny v zabarvení vlivem světla.  
-  (*) Dbát na pokyny v technické informaci „Pokyny pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“. 

 

10 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.dr-
schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.cz/
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Výroba · Vývoj · Logistika 

Dr. Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com 
 

Výhradní partner pro ČR a SR 

floorcolor s.r.o. 
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +420 / 515 227 272 
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz  
 

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu 
techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržováním stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní 
odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. 
Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být 
dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze 
svoji platnost. 
 

http://www.dr-schutz.com/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.cz/

