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1 POPIS PRODUKTU 

 Dvoukomponentní všestranný lak na vodní bázi. Pro silně zatěžované dřevěné podlahy a parkety v domácnostech i 
objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po 
podpatcích.   

 Na bázi vysoce kvalitních akrylátových a uretanových disperzí. Giscode W3DD+, pachově neutrální. Odpovídá 
ÖNORM C 2354 Klasse C. 
Všeobecné stavební povolení dle normy DIN/EN 14342: abZ-Nr. Z-157.10-155 
461: Hedvábně matný 
462: Matný  
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Vhodný pro lakování dřevěných podlah a parket ve všech zátěžových skupinách. Vhodný pro povrchovou úpravu 
sportovních podlah dle DIN 18032 a DIN EN 14904. V případě obavy z bočního klížení se doporučuje provést 
základní lakování některým ze základních laků eukula.  Je povolen pro přelakování povrchů impregnovaných oleji 
eukula oil 1 FS a eukula coloroil FS (*). 

  

3 POUŽITÍ 

 Nádobu s lakem před přidáním tvrdidla dobře protřepat. eukula perform 46x smíchat důkladně a stejnoměrně s  
Crosslinker M (Tvrdidlem M) v poměru 10:1. Po 10 minutách klidu ještě jednou promíchat a poté zpracovat. 
Nemíchat víc směsi, než bude možné zpracovat do 2 hodin. eukula perform 46x nanést stejnoměrně eukula 
lakovacím válečkem na základním lakem připravený povrch ve 2 nátěrech, bez základního lakování ve 3 nátěrech.  
Mezi jednotlivými vrstvami provádět mezibrus brusnou mřížkou 120. 

 Upozornění: 
- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových 

zbytků a bez prachu.  
- V silně zatěžovaných prostorách se doporučuje aplikovat jednu vrstvu navíc. 
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.  
- Dbát na všechna odborná pravidla.  

  

4 SPOTŘEBA 

 cca 120-130 ml/m² (Vydatnost: 8 m²/l). 

 Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v 
závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.  
 

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu 
vzduchu). 
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 Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den. 
Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. 
Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce. 

 

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ 

 Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění eukula clean a pro ošetřování produktu eukula care.  
Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356. 
 

7 SKLADOVÁNÍ 

 12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. 
Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí. 

 Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevit naschlé kraje. Tyto před použitím 
přecedit.  
 

8 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, Glycolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-
Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. 
voc (g/l) 72 (ISO11890) / GISCODE: W3/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.  
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP (základní lak): žádné označení nutné.  
CLP (Tvrdidlo M): GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím 
ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat 
mimo dosah dětí. 

 Při aplikaci stříkáním používat kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používat prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí se postarat o dobré 
větrání. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, 
odpadu nebo půdy. Čištění nářadí ihned po použití vodou a mýdlem. Do sběrného kontejneru pro recyklaci vyhazujte pouze důkladně 
vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrného místa pro staré laky. Barva obsahuje BNPD, CIT, MIT; Informace pro 
alergiky na telefonním čísle v bezpečnostním listu. 
 

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - 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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 - (*) Dbát na informace v technickém doporučení „Upozornění pro olejovo-lakovou stavbu povrchové 
úpravy“. 

- Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se 
zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu. 

 

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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 
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