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Euku Olie 1 FS 
 
Dé naturel parketolie van Eukula, de 1 FS(full solid) diepte impregneer parketolie. Een multi inzetbare basisbehandeling 
met een optimale bescherming in slechts één laag.  
 
Ondergrond:  

• Bijzonder geschikt voor exotische houtsoorten. De ondergrond droog en vrij van olie, vet, was en stof maken. 
Voegen dichten met Strato 101 voegenkit. Hierna egaal schuren tot maximaal korrel 120.  

• Geschikt voor vloerverwarming.  

• Overlakbaar met Strato lak op waterbasis.  
 
Gebruiksaanwijzing: 

• Verwerken bij minimale vloertemperatuur van 15 graden.  

• Tocht en direct zonlicht vermijden.  

• Goed schudden voor gebruik. 

• De 1 FS olie met behulp van een spatel traag aanbrengen en door middel van een beige pad snel en efficiënt 
verdelen.  
Bij vloeren met vellingkanten een telescoopsteel met T-frame en wolhoes gebruiken. Overtollig product uit de 
vellingkanten verwijderen met kwast of pluisvrije doek. 
 
Bij renovatievloeren kan het noodzakelijk zijn om de 1 FS een tweede keer aan te brengen. Dit is afhankelijk 
van de olie-opname van het hout.  

 

• De olie niet laten aandrogen! 

• Direct na het verdelen van de olie het oppervlak droogwrijven met katoenen droogwrijfdoeken. Deze om de pad 
onder de boenmachine plooien voor machinaal gebruik.  

 
Droging:  
Voorzichtig beloopbaar en opnieuw behandelbaar na 16 uur (23 graden en 50% relatieve luchtvochtigheid.) Na 7 dagen 
voor het eerst lichtvochtig afnemen. Na 10 dagen kunnen vloerkleden geplaatst worden.  
 
Verbruik: 
1 liter per 25 m2 (per laag). 
 
Houdbaarheid: 
Koel en droog bewaren. Ongeopend 24 maanden na productie houdbaar.  
 
Onderhoud:  
Periodiek reinigen: Combireiginer voor lichtvochtig afnemen.  
Periodiek onderhoud: Oliefris, 1 a 2 keer per jaar afhankelijk van gebruiksintensiteit.  
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