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eukula intensiv cleaner /intenzivní čistič/ 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Speciální základní čistič. Pro odstraňování starých zbytků ošetřovacích roztoků a polymerních disperzí z dřevěných 
a korkových podlah. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků. 

 Neutrální čistič bez ošetřovacího účinku na bázi vysoce účinných povrchově aktivních látek a alkoholů.  
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Doporučen pro všechny lakované a olejované dřevěné a korkové podlahy, také pro jiné vodě odolné podlahy (s 
výjimkou asfaltu), které jsou ošetřeny ochrannými nátěry. Pro použití v domácnostech a objektech. 

  

3 POUŽITÍ 

 Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Při použití na lakované povrchy nanést  eukula intensiv cleaner neředěný 
širokým plochým mopem na podlahu. Po max. 10 minutách působení ochranný nátěr uvolnit bílým padem. 
Rozpuštěné nečistoty ihned bezezbytku odstranit (vysát vysavačem na vodu) a celou plochu neprodleně mlhově 
navlhko přemýt čistou vodou. Při použití na olejované podlahy zředit v poměru 1:3 s vodou.  
Podlaha musí být po základním čištění znovu ošetřena tak, aby byla zachována její hodnota a ochrana. Dbát 
prosím na informace v našich návodech na ošetřování (*).  

 Upozornění: 
- Práce doporučujeme provádět jednokotoučovým strojem a vysavačem na vodu.  
- Redukovat přílišné působení vody na dřevěnou podlahu, proto pracovat po úsecích. Základní čištění 

pokud možno provádět ve dvou osobách, přičemž první z nich uvolňuje nečistoty a druhá rozpuštěné 
nečistoty ihned vysává.  

- Choulostivé povrchy (např. lakovaný nábytek, podlahové lišty, dveře apod.) nenamáčet roztokem. 
Podlahu nejprve překontrolovat na trhliny v laku a otevřené spáry. Kovové povrchy a přechodové profily 
před základním čištěním oblepit. 

- Dřevěné a korkové podlahy mohou v oblasti spojů nasávat vodu a bobtnáním změnit svůj tvar.  
- Delší doba působení u laků na vodní bázi může vést k přechodné tvorbě mléčných skvrn. Proto dobu 

působení bezpodmínečně zkrátit na minimum a podlahu nenechat delší dobu mokrou.  
 

4 SPOTŘEBA 

 100-150 ml/m² (7-10 m²/l)  (neředěný) 

  

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Povrch může být ošetřen po vyschnutí vody. To je možné urychlit teplem a větráním.   
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6 SKLADOVÁNÍ 

 Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené 
nádobě. Uchovávat mimo dosah dětí. 

  

7 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: voda, alkoholy, <5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy. 
pH-hodnota: ~7,5 (neředěný) 
GISCODE: GG0 
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: žádné označení nutné. 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. 

  

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - Jednoduché laky na vodní bázi nebo laky starší generace mohou být působením produktu eukula intensiv 
cleaner naleptány. Doporučujeme provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě.  

- Ve výjimečných případech může dojít v závislosti na individuálních podmínkách k zabarvení dřeva ve 
spáře vlivem působení vody. 

- Pokud nebude možné staré nebo převrstvené ochranné nátěry tímto produktem odstranit, je možné 
použít také mnohem silnější produkty Dr. Schutz Základní čistící přípravek R nebo dokonce Dr. Schutz 
Turbo základní čistič. Tyto produkty jsou ovšem vhodné pouze pro zkušené realizátory. Ve vyjimečných 
případech může dojít k naleptání povrchu laku nebo k zabarvení dřeviny! 

 
(*) Naše doporučené ošetřovací produkty pro lakované podlahy (laky, UV-laky, UV-oleje, vrstvotvorné oleje): 
eukula care. 
Olejem impregnované podlahy se při vlhkém vytírání vylouhovávají. Proto musí být pravidelně doolejovávány. Pro 
tento krok doporučujeme oživovací voskový olej eukula refresher nebo eukula refresher classic.  

  

9 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/

