
 

1 
 

eukula - Základní čistič 

  

Popis 
 

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.  

Oblast 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.  

Použití 
 

Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Při použití na lakované povrchy nanést euku intensiv 

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. Dbát prosím na 

informace v našich návodech na ošetřování (*). 
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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.    

Technické údaje 
 

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

Doba schnutí: Povrch může být ošetřen po vyschnutí vody. To je možné urychlit teplem a větráním. 

Skladování: 24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Skladovat v chladu a suchu. 

Uchovávat mimo dosah dětí. 

Upozornění 
 Jednoduché laky na vodní bázi nebo laky starší generace mohou být působením produktu 

euku intensiv 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. 


