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eukula care emulsion /ošetřovací emulze/ 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Mýdlový čistič. Koncentrát pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných povrchů. Vysoká čistící 
schopnost, doplnění tuku, šetrná vůči pokožce. 

 Na základě přírodního řepkového oleje v potravinářské kvalitě, zmýdelněno šetrným procesem. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Vhodná pro běžné čištění, ošetřování a základní čištění olejovaných dřevěných a korkových podlah. Pro použití v 
domácnostech a objektech. Není vhodná pro čištění povrchů lakovaných lakem na vodní bázi.  
 
Ve speciálních případech může být čistící emulze eukula care emulsion použita pro tzv. skandinávskou mýdlovou 
techniku.  

  

3 POUŽITÍ 

 Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Mírné nečistoty, prach nebo vodou rozpustné nečistoty odstranit 
vytíráním navlhko. Přidat 0,1-0,2 l eukula care emulsion do asi 10 litrů vody. Při každém vytření zůstanou v 
povrchu současně také ošetřovací substance. Zamezit přílišné vlhkosti, dřevěné podlahy zásadně vytírat pouze 
navlhko a nezatěžovat příliš vodou. Dbát také na naše doporučení v návodech na ošetřování a čištění. 

 Při použití pro základní čištění vytvořit roztok 1:10 s vodou. Mopem povrch navlhčit a nechat krátce působit (5 
minut). Poté povrch důkladně namokro vydrhnout (např. kartáčem nebo zeleným padem). Rozpuštěné nečistoty 
vysát vysavačem na vodu a povrch přemýt čistou vodou. Dobře větrat, aby byla voda co nejrychleji odpařena. 
Po základním čištění nebo v případě, že je již povrch používáním silněji opotřebený a vysušený, musí být 
provedeno doolejování. Doporučujeme použít oživovací voskový olej eukula refresher classic. 
 

4 SPOTŘEBA 

 0,1-0,2 l zředit do 10 l teplé vody. V tomto poměru 5 – 10 použití z 1 litru. 

  

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Po vyschnutí vody je povrch pochozí a použitelný.  
 

  

6 SKLADOVÁNÍ 

 Skladovat v chladu a suchu. 24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Uchovávat mimo dosah dětí.  
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7 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: voda, mýdlo z řepkového oleje (min. 15%, ale méně než 30%), ethanol, glycerin, řepkový olej, 
kaliumcitrat, parfém.  
pH-hodnota: ~9 
voc (g/l) 78 (ISO11890) / GISCODE: GE20 
ADR/RID: žádné nebezpečí. 
CLP: žádné označení nutné.  
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 

 Při předávkování může způsobit lepivost povrchu. V tomto případě povrch přemýt pouze teplou vodou a přebytek 
odsát.  

  

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.  
 
 

 
 
 

 
 

 

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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