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eukula - Olej voskový FS 2 

   

Popis 
 

Hloubková impregnace. Olejovo-vosková kombinace bez rozpouštědel na bázi přírodních olejů a 

vosků. Olejování a voskování v jednom pracovním procesu. Jednoduchá aplikace, silná 

vodoodpudivost. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter, dřevo dýchá otevřenými póry.  

Oblast použití 
 

Základní impregnace vybroušených dřevěných a korkových podlah. Vhodná pro podlahové topení. 

Možnost použití také jako 2-komponentní varianta s reaktivním tvrdidlem euku master FS.  

Použití 
 

euku oil 2 plus FS nanést stejnoměrně špachtlí na odborně připravený podklad. Pro omezení 

viditelných tahů špachtlí u silně savých podkladů přešpachtlovat mokré do mokrého ještě jednou dle 

skutečné savosti povrchu. Po 15-30 minutách ještě mokré přebytky oleje vmasírovat do povrchu 

jednokotoučovým strojem s vhodným padem a rozpadovat beze zbytku z povrchu. Olej nesmí během 

aplikace v žádném případě na povrchu naschnout. Závěrečné přeleštění s podloženým leštícím 

hadrem zvyšuje lesk a zajišťuje, že na povrchu nezůstanou žádné zbytky oleje.  

Upozornění: 

 Předvlhčení povrchu vodou před olejováním se doporučuje a vylepšuje odolnost. (**). 



 

2 
 

 Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo 

voskových zbytků a bez prachu 

 U měkkých nebo tropických dřevin mohou pryskyřičné výpotky způsobit prodloužení doby 

schnutí a ovlivnit optický vzhled. 

 Po zaschnutí (nejdříve za 1 den, při 2-komponentním použití s tvrdidlem euku master FS za 1 

hodinu) je možné provést první ošetření povrchu ošetřovacím voskovým olejem euku 

Ošetřovací voskový olej. Tento krok srovná případné stíny v optickém vzhledu, které mohou 

být způsobeny rozdílnou savostí povrchu 

 V případě nedostatečného vytmelení případné přebytky oleje vytlačené ze spáry po jednom 

dni odřít zeleným padem 

 Teplota v prostoru a teplota povrchu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než 

+10°C. 

Technické údaje 
 

Spotřeba: cca 30-50 ml/m² (20-30 m²/l) u dubu při jednom nátěru. 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, 50% relativní 

vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu). 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. 

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. 

 Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se 

stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve 

zvláštní nádobě. 

 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. 

 Naolejované povrchy a dřevo mohou vykazovat změny v zabarvení vlivem světla. 

 


