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eukula polish /impregnace/ 

1 POPIS PRODUKTU 

 Ošetřovací produkt na bázi tvrdého voskového oleje. Směs speciálních tvrdých vosků. Jemná vůně. Snadná 
aplikace. Silný vodoodpudivý efekt. Silný čistící efekt. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Tekutý voskový poliš pro ošetřování olejovaných a také lakovaných podlah, vhodný pro linoleum a kamenné 
podlahy. Ideální pro impregnaci spár u hotových parketových dílců (Fertigparkett) po pokládce a pro odstraňování 
ještě nevytvrdnutých zbytků lepidel z lakovaných Fertigparket po pokládce. 

  

3 POUŽITÍ 

 Podlahu zamést nebo vysát, tj. odstranit volně ležící nečistoty. Jemné nečistoty, prach nebo vodou rozpustná 
znečištění nejprve vlhkým vytřením odstranit. eukula polish důkladně protřepat, nanést hadříkem na povrch a po 
krátké době naschnutí vyleštit. 
 

 - Pro odstranění nečistot a nevytvrzelých zbytků lepidel eukula polish v tekutém stavu vmasírovat a poté 
hadrem setřít.  

- Při impregnaci spár u Fertigparketu nechat tekutý produkt nasát, přebytek setřít a následně rozleštit. 
- V případě, že produkt silně naschne a nepůjde již rozleštit, nanést eukula polish ještě jednou a rozleštit. 

 

4 SPOTŘEBA 

 cca 20-50 ml/m² (Vydatnost: 20-50 m²/l), v závislosti na drsnosti povrchu. 

  

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Pochozí a použitelný po vyprchání rozpouštědel, všeobecně po konečném přeleštění. 

 Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání nebo některé složky obsažené ve dřevě mohou 
dobu schnutí významně prodloužit. 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

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

  

7 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: Testbenzin, tvrdé vosky. 
voc (g/l) 710 (ISO11890) / Giscode: GH10.  
ADR: žádná nebezpečí.  
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CLP: žádné označení nutné. 
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Důkladně 
vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. 

  

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - Povrchy ošetřené produktem eukula polish jsou silně vodoodpudivé a není proto možné provádět 
následné ošetřování ošetřovacím produktem na vodní bázi. Při změně v ošetřovacím systému je proto 
nutné provést nejprve důkladné základní čištění! 

- Podlahy ošetřené produktem eukula polish budou mít nízký koeficient smykového tření. V případě, že je 
vyžadována vyšší jistota při chůzi, provést ošetření produktem na vodní bázi eukula care. 

  

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 a www.eukula.com 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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