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eukula - Ošetřovací voskový olej 

  

Popis 
 

Oživení pro oxidativně impregnované-olejované podlahy. Dodatečná impregnace na bázi přírodních 

olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachovává přírodní vzhled povrchu, 

optimalizuje odolnost, vhodná pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu. 

Oblast použití 
 

Dodatečná hlouboká impregnace vylouhovaných olejovaných dřevěných a korkových podlah v rámci 

pravidelného ošetřování. Díky své receptuře a složení je vhodný také pro impregnaci nábytku, panelů 

apod. 

Použití 
 

Povrch podlahy nejprve důkladně navlhko vyčistit. euku refresher nanést na povrch měkkým hadrem. 

Po době působení cca 30 minut odleštit dokonale případné přebytky. Na povrchu nesmí zůstat žádný 

vlhký olej. 

 

Upozornění: 

 Pro ideální aplikaci použít nanášecí mop T-Wischer s potahem. 

 Pro odleštění zbytků na velkých plochách doporučujeme použít jednokotoučový stroj.  
  



 

2 
 

Technické údaje 
 

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.  

Doba schnutí: Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 16 hodinách (při 23 °C a 50% relativní 

vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu u dubu). 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. 

 Skladování 24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím 

odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.odstranit. Skladovat v chladu a 

suchu. Uchovávat mimo dosah dětí. 

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. 

 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. 


