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Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.  
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Euku Olie1 HS handleiding                                                              
 

Ondergrond: 
 

Zacht- en hardhout alsmede exotische houtsoorten droog, olie-, vet-, was- en stofvrij maken. Voegen met 
Strato 101 voegenkit. Egaal schuren met max. P120 (rood / aluminium oxide). 
 

Gebruiksaanwijzing: 
 

Ruimte- en vloertemperatuur min. 10 graden. Tocht en direct zonlicht vermijden. Goed schudden. Eenmaal 
Euku olie 1 HS traag spatelen en aansluitend met dikke beige pad (20mm) snel en efficiënt verdelen. Bij 
vloeren met vellingkanten wolhoes met T-frame aan telescoopsteel te gebruiken. Teveel aan product uit 
bijvoorbeeld vellingkanten verwijderen met kwast of pluisvrije doek. Opmerking: bij renovatievloeren kan 
een tweede keer spatelen of opbrengen met de wolhoes nodig zijn afhankelijk van de olie-opname van het 
hout. De olie niet laten aandrogen. Direct na het verdelen droogwrijven met een DUOLINE® katoenen 
droogwrijfdoek theedoekformaat (art.nr. 26.04.091). De droogwrijfdoek wordt geplooid om de pad onder een 
eenschijfsboenmachine. Droogtijd minimaal 12 uur. 
 

Na 7 dagen voor het eerst lichtvochtig afnemen. Na 10 dagen vloerkleden plaatsen. 
 

Bij lakken met Strato 462 na inpadden van de HS- olie deze 12 uur laten drogen.  
Indien nodig nog napadden, dan echter droogtijd opnieuw in acht nemen. 
(zie verder: gebruiksaanwijzing Tandemsysteem). 
 

Verbruik: 
Euku olie 1 HS : ± 1 liter per 25 m2 
Onderhoud olievloer door eindgebruiker/consument: 
Onderhouden met Combireiniger® voor lichtvochtig afnemen, en Oliefris®  1 à 2 maal per jaar, afhankelijk van 
gebruiksintensiteit. Zie de gebruiksaanwijzingen op www.oliefris.nl  
Droogtijd: 
Het betreft hier een indicatie waarde, afhankelijk van ventilatie, ruimte- en vloertemperatuur evenals relatieve 
luchtvochtigheid. 
Reiniging: 
Gereedschap na gebruik reinigen met terpentine. Lakgereedschap met water. 
Opslag: 
Koel en droog in originele verpakking. 
Inhoudstoffen: 
Lijnolievernis, Alkydharsen, Isoalphaten en loodvrije droge stoffen.    
 

Voorzorgsmaatregelen:  
Geen sierplanten, aquaria en levensmiddelen in de ruimte laten staan, tijdens de verwerking. 
 

Afval:  
Niet in het riool lozen. 
 
 
 

Waarschuwing – Zelfontbrandinggevaar 
 
Gebruikte materialen, zoals droogwrijfdoeken, pads, wolhoezen e.d.  
luchtdicht opbergen in een Duoline® pads opbergvat. 
Aanbieden bij depot chemisch afval. 
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