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eukula care lesk / eukula care polomat 

1 POPIS PRODUKTU 

 Disperzní ošetřovací prostředek. Pro ošetřování a optické oživení lakovaných dřevěných a korkových podlah, 
vhodný také pro PVC a linoleum. Chrání podlahu před otěrem a dřevo před vodou. Připravený pro použití, na 
vodní bázi, po zaschnutí odolný při vytírání. 

 eukula care lesk pro lesklé a polomatné povrchy. Protiskluzný dle DIN 18032. 
eukula care polomat pro matné povrchy. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Doporučený ošetřovací prostředek pro lakované podlahy tak, jak je popsáno v eukula návodech na čištění a 
ošetřování, obzvláště pro eukula laky a olej eukula hardwax oil+. 

  

3 POUŽITÍ 

 Podlahu důkladně vyčistit a nechat zaschnout. Produkt dobře protřepat. Pro ošetření povrchu nanést neředěný 
tence a stejnoměrně ve směru dřeva. Použít nanášecí mop euku-Lasička nebo hadřík, který nepouští vlákna. 
Produkt vytvrdne sám, nemusí být leštěn.  

 Upozornění: 
- Při nanášení zamezit silnému slunečnímu záření a průvanu, zavčas vypnout podlahové topení. 
- Teplota v prostoru a teplota povrchu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.  
- Použití je možné také v rámci běžného čištění a ošetřování jako vytírací roztok v poměru 1:100 s vodou.  
- Zamezit přílišnému navrstvení ochranných nátěrů. Staré ochranné nátěry odstraňovat základním čištěním 

pomocí produktu eukula intensiv.  
- Vyleštění High-Speed-strojem po zaschnutí je možné.  
- Čištění pracovního nářadí vodou. 

 
Ochrana podlahy zůstane zachována, pokud bude eukula care pravidelně po základním čištění nanášen na povrch. 
Ošetřovací cyklus záleží na stupni zatížení povrchu: 

 
- mírně zatěžované podlahy (např. byty a ložnice, kanceláře bez velkého provozu) dle potřeby 1 – 2x ročně. 
- středně zatěžované podlahy (např. chodby, schody, kanceláře s veřejným provozem) dle potřeby každých 

3 – 6 měsíců, silněji zatěžované prostory častěji. 
- velmi silně zatěžované prostory (např. restaurace, obchody, školy nebo taneční plochy) každých 4 – 8 

týdnů nebo častěji.  
 

4 SPOTŘEBA 

 cca 20-50 ml/m² (cca 40 m²/l). 
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5 DOBA SCHNUTÍ 

 Po aplikaci neředěného ochranného nátěru nechat povrch před používáním dobře proschnout (12 hodin, ideálně 
přes noc, při 23 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, větrání). 

 Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. 
 

7 SKLADOVÁNÍ 

 24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. 
Uchovávat mimo dosah dětí. 

  

8 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: voda, polyakrylát, glykolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. 
voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: GE10  
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: žádné označení nutné. EUH208 Obsahuje směs z 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat 
mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. 

  

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - Při použití na lakované hotové parkety (Fertigparkett) vytvrzené UV-zářením se doporučuje provést 
zkoušku síťování a přilnavosti. Fertigparkett musí mít výrobní impregnaci spojů nebo musí být provedena 
impregnace spár po pokládce, aby bylo zamezeno vniknutí vody do spojů. 

- Není vhodný pro povrchy impregnované olejem. Zde doporučujeme použít eukula refresher classic. 
- eukula care je lehce vrstvotvorný. Staré navrstvené nátěry je možné odstranit základním čištěním 

produktem eukula intensiv. 

  

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.dema-dekor.cz/
http://www.dema-dekor.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/

