DATABLAD

EUKULA 2 PLUS HS HIGHSOLID

Slidstærk hårdvoks-olie til forsegling af parketgulve
Egenskaber
•
oliering og voks i én arbejdsgang
•
slidstærk og vandfast overflade
•
efterlader en naturlig og silkemat overflade
•
let at vedligeholde uden genslibning
•
egnet til gulvvarme
•
produktet er udvundet fra naturlige materialer

Rengøring
Den daglige vedligeholdelse og rengøring af trægulve behandlet
med Eukula kræver blot fejning eller støvsugning. Generelt bør man
anvende tørre rengøringsmetoder frem for våde/fugtige metoder.

Anvendelsesområder
Eukula 2 Plus HS highsolid er en hårdvoks-olie til behandling af hårde,
bløde og eksotiske træsorter. Ved fyr, gran og lærk anbefaler vi at
lave en prøve, inden arbejdet påbegyndes. Anvendes i private hjem,
kontorer, institutioner, forretninger og gangarealer med megen trafik.
Nemt at vedligeholde – også partielt. Vi anbefaler altid, at man laver
en lille prøveoliering som det første!

Overfladen kan rengøres med en hårdt opvreden gulvklud med 0,1 –
0,2 liter Euku-pflege-emulsion (plejesæbe) i en spand med 10 liter
lunken vand. For at forbedre rengøringseffekten kan man tilsætte
lidt opvaskemiddel eller neutralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler at
man med jævnlige mellemrum opfrisker gulvet med Euku-refresher
(opfrisker).
Vi henviser til vores
rengøringsprodukter.
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Tekniske data
Basis
Forædlede planteolier og voks (solsikke-, raps-, tidsel-olie samt
candelia- og mikrovoks) & blyfrie tørstoffer.
Anvendelsestemperatur
Min. +10°C. RF 40-60 %. Ikke i direkte sollys.
Rækkeevne
Ca. 30-50 g/m2 pr. påføring.
Opbevaring
Opbevares køligt/frostfrit.
Holdbarhed
12 mdr. i lukket emballage.
Emballage
5 l. og 10l. netto. Blikemballage
Vigtigt
For at undgå at brugte olieklude og div. arbejdsredskaber selvantænder,
hænges disse til tørre i det fri eller opbevares brandsikret.
Brugsanvisning
Gulvet skal være rent, tørt og støvfrit. Før overfladebehandlingen
påbegyndes, slibes gulvet, og der afsluttes med korn 120/150.
Rum- og gulvtemperatur skal være minimum +10°C.
Undgå direkte sollys på gulvfladen.
Eukula 2 Plus HS highsolid påføres som et jævnt lag med en
skumgummirulle, pensel, spartel eller gummiskraber. Efter ca. 5-20
minutter poleres overfladen med poleringsmaskine og beige pads,
indtil parketten fremtræder tør (der må ikke forekomme sødannelser).
Efterpoleres med fnugfrie bomuldsklude. Efter en tørretid på ca. 12
timer (afhængig af træsort) kan ovennævnte arbejdsgang gentages.
Hærdetid
Efter en tørretid på 12-24 timer kan gulvet betrædes. Gulvet bør
de første 7 dage ikke rengøres med vand. Pleje og tæpper bør først
udlægges efter minimum 10 dage.
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