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Productbeschrijving 
Floor care product op basis van wax en polymeer. Voor de verzorging en visuele 
opfrisbeurt van verzegelde hout en kurk vloeren, pvc en linoleum. Beschermt de 
vloer tegen schade en hout tegen het water. Klaar voor gebruik, op waterbasis. 
Euku wax voor glanzend en satijn-matte oppervlakken. Wrijving volgens de Duitse 
norm DIN 18032. Euku mattwax voor matte oppervlakken. 
 
 

Toepassing 
Aanbevolen onderhoudsproduct voor verharde/ gecoate vloeren. 
Reinig de vloer grondig. Schudden voor gebruik. Onverdund met een zachte, niet-
pluizende doek, of met euku polish applicator, dun en gelijkmatig in de richting van 
de nerf aanbrengen. Het product is zelf hardend en hoeft niet te worden gepolijst.  
Opmerkingen: 
- vermijdt tijdens het aanbrengen sterk zonlicht en tocht. Schakel vloerverwarming 
ruim van tevoren uit. 
- Het is mogelijk om het oppervlak te polijsten na het drogen met een hoge snelheid-
machine. 
- De kamer temperatuur en de temperatuur van het materiaal mag niet lager zijn dan 
+ 15 ° C tijdens applicatie en droogtijd. 
 
De bescherming van de vloer blijft intact, zolang euku was/ euku mattwax regelmatig 
wordt toegepast na de basisreiniging.  
onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate en frequentie van slijtage: 
- Slijtvaste een of twee keer per jaar. 
- Medium-wear verdiepingen ongeveer elke 3 tot 6 maanden, vaker voor gebieden           
met zwaarder gebruik. 
-Hard-versleten vloeren om de 4 tot 8 weken, of vaker. 
 
 

Technische gegevens  
 
Bevat stoffen: water, parfums, oplosmiddelen, zorg componenten. Bevat 5-chloor-2-
methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Kan een 
allergische reactie veroorzaken. 
VOC (g/ l) 49 (ISO11890)/ GISCODE: GE10 
ADR/ RID: Geen gevaarlijk goed in de zin van de voorschriften voor het vervoer. 
CLP: Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening. 
Lege verpakkingen kunnen van te worden vernietigd in het huishoudelijk afval, of 
naar een recyclingbedrijf. 
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Kwaliteitscertificaat  
Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te 
Duitsland. 
 
 

Droogtijd  
Ongeveer 12 uur, bij voorkeur s ‘nachts.  
Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kan de droogtijd 
aanzienlijk verlengen. 
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Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. 
 Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor 
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te 
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op 
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de 
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig. 
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Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
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