INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 08.02.2015

euku care emulsion /ošetřovací emulze/
1

POPIS PRODUKTU
Mýdlový čistič. Koncentrát pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných povrchů. Vysoká čistící
schopnost, doplnění tuku, šetrná vůči pokožce.
Na základě přírodního řepkového oleje v potravinářské kvalitě, zmýdelněno šetrným procesem.

2

OBLASTI POUŽITÍ
Vhodná pro běžné čištění, ošetřování a základní čištění olejovaných dřevěných a korkových podlah. Pro použití v
domácnostech a objektech. Není vhodná pro čištění povrchů lakovaných lakem na vodní bázi.
Ve speciálních případech může být čistící emulze euku care emulsion použita pro tzv. skandinávskou mýdlovou
techniku.

3

POUŽITÍ
Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Mírné nečistoty, prach nebo vodou rozpustné nečistoty odstranit
vytíráním navlhko. Přidat 0,1-0,2 l euku care emulsion do asi 10 litrů vody. Při každém vytření zůstanou v povrchu
současně také ošetřovací substance. Zamezit přílišné vlhkosti, dřevěné podlahy zásadně vytírat pouze navlhko a
nezatěžovat příliš vodou. Dbát také na naše doporučení v návodech na ošetřování a čištění.
Při použití pro základní čištění vytvořit roztok 1:10 s vodou. Mopem povrch navlhčit a nechat krátce působit (5
minut). Poté povrch důkladně namokro vydrhnout (např. kartáčem nebo zeleným padem). Rozpuštěné nečistoty
vysát vysavačem na vodu a povrch přemýt čistou vodou. Dobře větrat, aby byla voda co nejrychleji odpařena.
Po základním čištění nebo v případě, že je již povrch používáním silněji opotřebený a vysušený, musí být
provedeno doolejování. Doporučujeme použít oživovací voskový olej euku refresher.

4

SPOTŘEBA
0,1-0,2 l zředit do 10 l teplé vody. V tomto poměru 5 – 10 použití z 1 litru.

5

DOBA SCHNUTÍ
Po vyschnutí vody je povrch pochozí a použitelný.

6

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

Strana 1 / 2

INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 08.02.2015

euku care emulsion /ošetřovací emulze/
7

TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: voda, mýdlo z řepkového oleje (min. 15%, ale méně než 30%), ethanol, glycerin, řepkový olej,
kaliumcitrat, parfém.
pH-hodnota: ~9
voc (g/l) 78 (ISO11890) / GISCODE: GE20
ADR/RID: žádné nebezpečí.
CLP: žádné označení nutné.
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat
mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při předávkování může způsobit lepivost povrchu. V tomto případě povrch přemýt pouze teplou vodou a přebytek
odsát.
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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.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!
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CC-Dr. Schutz GmbH
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+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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