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eukula hardwax antislip add R10  
 

1 POPIS PRODUKTU 

 Protiskluzná přísada. Pro přidání do produktu eukula hardwax oil +. Vytvoří strukturu, která zvýší protiskluznost 
povrchu.  

- Poměr míchání 10:1. 
- Tekutý preparát pro jednoduché použití. 
- Efektivní výsledek. 
- Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Použití do posledního nátěru tvrdého voskového oleje eukula hardwax oil + při základní povrchové úpravě 
vybroušených dřevěných podlah, parket, korkových podlah a OSB desek. 

  

3 POUŽITÍ 

 Přimíchat do tvrdého voskového oleje eukula hardwax oil + v poměru 1:10. Zpracování směsi tak, jak je popsáno u 
oleje. 

  

4 SPOTŘEBA 

 cca 4-5 ml/m² (orientačně: 100-120 m²/0,5 l) při jednom nátěru v poslední vrstvě. 

  

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Tak, jak je udáváno u hlavního produktu. 

  

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ 

 Po důkladném zaschnutí oleje používat pro běžné čištění eukula clean a pro ošetřování produkt eukula care.  
Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356. 
Pro udržení protiskluzných vlastností doporučujeme v závislosti na zatížení prostoru provádět zavčas základní 
čištění, mezibrus a přeolejování povrchu tak, jak je uvedeno výše. Kontaktujte v případě potřeby naše technické 
poradenství. 
 

7 SKLADOVÁNÍ 

 24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Po otevření může vzniknout na povrchu kůže, před 
použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí. 
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8 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek:  alifatické uhlovodíky, kyselina křemičitá, plnidla, aditiva.  
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: žádné označení nutné. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Dbát na běžná bezpečnostní opatření také v přípdě používání produktů bez nebezpečných látek.  

  

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

  

  

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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