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eukula ® - ochrana korku a parket 
Značka společnosti CC-Dr.Schutz GmbH 
 
Výhradní dovozce pro ČR: 
DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
  
telefon:  +420 / 515 227 272 
fax:   +420 / 515 260 423 
e-mail:  office@dema-dekor.cz 
web:  www.dema-dekor.cz 

 
 
 
 
 
 
 

Informace o produktu 
 
 
 

euku clean 
 
 

Popis produktu 
 

Čisticí koncentrát. Pro běžné čištění všech podlah a k čištění ostatních 
povrchů, vhodný také pro čištění po ukončení pokládky. 

 Čistič bez ošetřovacího účinku na bázi vysoce kvalitních tenzidů.  
 

Oblasti použití 
 

Doporučen pro běžné čištění lakovaných dřevěných a korkových 
podlah. Vhodný pro použití v domácnostech a objektech.  
 

Použití Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Jemné nečistoty, prach nebo 
vodou rozpustná znečištění pravidelně mlhově navlhko vytírat. Pro 
vytvoření roztoku přidat 0,05-0,1 l euku clean do cca 10 l teplé vody.  
Zamezit přílišnému namáčení povrchu, dřevěné podlahy zásadně 
pokud možno minimálně zatěžovat vodou.  
Podlahy nemusí být pouze čištěny, ale pro jejich ochranu a udržení 
hodnoty musí být také pravidelně prováděno ošetřování. Dbejte prosím 
na všechny informace v „Návodu na ošetřování lakovaných podlah“.  

 Upozornění: 
- Pro lokální čištění silných nebo nebo odolných nečistot může 

být produkt použit také neředěný. Následně ihned přemýt 
čištěné místo čistou vodou. Popřípadě doošetřit.  

- Velké plochy mohou být čištěny pomocí jednokotoučového 
stroje SRP a jemným bílým padem. Vlhký roztok ihned po 
čištění vysát vysavačem na vodu.  
 

Spotřeba 
 

0,05-0,1 l zředit do 10 l teplé vody. V tomto poměru 10-20 použití z 
jednoho litru. 
 

Doba schnutí 
 

Povrch je po zaschnutí pochozí a použitelný.  
 

Skladování  
 

Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti 24 měsíců od data 
výroby při uzavření v originální nádobě. Uchovávat mimo dosah dětí. 
 

Technická data 
 

Obsah látek: voda, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 
5% neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BRONOPOL, parfémy. 
pH-hodnota: ~9 (neředěný) 
GISCODE: GU40 
ADR/RID: Žádné nebezpečí. DSD: 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.  
Dbát prosím také všech informací v technickém a bezpečnostním 
listu produktu na www.dema-eukula.cz. 
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Zvláštní upozornění 
 

Naše doporučené ošetřovací produkty pro lakované podlahy (laky, UV-
laky, UV-oleje, vrstvotvorné oleje): euku wax a euku mattwax. 
Olejem impregnované podlahy se při vlhkém vytírání vylouhovávají. 
Proto musí být pravidelně doolejovávány. Pro tento krok doporučujeme 
ošetřovací olej euku care oil a oživovací voskový olej euku refresher.  
 
 
 
 
 
 

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle 
nejnovějších poznatků v oboru 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 pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 
 

 
 


