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1 POPIS PRODUKTU 

 Impregnační olej. Ošetřovací olej pro všechny oxidativně impregnované-olejované povrchy.  
- Dodatečná impregnace bez vosků na bázi přírodních olejů.  
- Vysoká schopnost průniku do povrchu. 
- Jemná vůně. 
- Dobré oživení olejované podlahy. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Dodatečná hloubkově účinná impregnace vylouhovaných olejovaných dřevěných podlah a parket v rámci 
pravidelného ošetřování. Dřevo opět získá barevnou hloubku.  
Díky své receptuře a složení je vhodný také pro impregnaci nábytku, panelů apod. 

  

3 POUŽITÍ 

 Povrch podlahy nejprve důkladně navlhko vyčistit a nechat uschnout. Produktem eukula care oil povrch dřeva v 
závislosti na jeho savosti nasytit. Olej nanést např. olejovacím válečkem nebo měkkým hadrem. Zamezit přílišným 
přebytkům oleje na povrchu. Po době působení cca 30 minut odleštit dokonale případné přebytky. Na povrchu 
nesmí zůstat žádný vlhký olej. 

 Upozornění: 
- Tolik oleje, kolik si dřevina nasaje, musí povrch dostat. Olej, který zůstane nevsáknutý, musí být 

bezezbytku odstraněn. 
- Pro optimální aplikaci použít nanášecí mop T-Wischer s potahem. 
- Pro odleštění zbytků na velkých plochách doporučujeme použít jednokotoučový stroj. 

Doporučený pad: zelený nebo bílý. Větší přebytky mohou být odsáty také pomocí leštícího bavlněného 
hadru. 
 

4 SPOTŘEBA 

 V závislosti na savosti povrchu. Orientační hodnota: cca 30-50 ml/m2 (Vydatnost: 20-30 m2/litr). 

 U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná, při následných 
nátěrech významně menší. 
 

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 16 hodinách. Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 
10 dnech mohou být na povrch položeny koberce. 

 Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách 
mohou dobu schnutí významně prodloužit. 
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6 SKLADOVÁNÍ 

 24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Skladovat v 
chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí. 

  

7 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: lněný olej, olejová směs, dezaromatizovaný testbenzin, glycoly, sušící látky bez obsahu olova a 
kobaltu. 
voc (g/l) <474 (ISO11890) / Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / Giscode: Ö60.  
ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů. 
CLP: žádné označení nutné. Upozornění pro bezpečnou manipulaci s produtkem najdete v aktuálním 
bezpečnostním listu. 
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 

 - Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. 
hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít 
vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý. 

- Všechny údaje jsou založeny na laboratorních podmínkách, tj. teplota 23°C/50% relativní vlhkost 
vzduchu/3-násobná výměna vzduchu za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou odlišovat a způsobit 
odchylky v některých hodnotách. Referenční dřevo: dub. 

 - Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej 
vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat. 

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/

