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Tandemsysteem - Gebruiksaanwijzing 
 
Euku Olie1 HS en Strato 462 ultramat 2K waterlak NMP vrij 
 
 natuurlijke uitstraling 
 optisch zoals een geoliede vloer 
 voordelen / eigenschappen van een gelakte vloer 
 
Voorbehandeling ondergrond: 
 
Tandemsysteem kan uitsluitend op eikenhout worden toegepast met Euku olie 1HS volgens de 
spatelmethode, in combinatie met Strato 462 lak. 
 
De houten vloer dient droog, olie- vet- was- en stofvrij te zijn. Indien nodig voegen uitsluitend met Strato 101 
voegenkit (watergedragen). 
 
 
Verwerkingsomstandigheden: 
Ruimte- en vloertemperatuur min. 15 graden. Luchtvochtigheid 40-60%. Tocht en direct 
zonlicht vermijden. 
 

 
1) Aanbrengen Euku Olie 1 HS 

Op de vlakke egaal geschuurde vloer (maximaal P 120) eenmaal Euku Olie 1 HS bij voorkeur spatelen en 
aansluitend met beige/groene pad uitboenen tot een strak en egaal aanzien. Op vloeren met een 
vellingkant Euku Olie 1 HS opbrengen met de olieroller, V-groeven nabewerken met een wegwerpkwastje, 
en aansluitend met beige pad uitboenen tot een strak en egaal aanzien. Droogtijd minimaal 12 uur, 
maximaal 36 uur. Wordt 36 uur droogtijd overschreden openpadden met beige pad. Eventueel nogmaals 
nawrijven met beige pad indien olie op de naden zichtbaar wordt. 
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2) Lakopbouw Strato 462 met harder 460 
 
De benodigde lak 462 en harder 460 in een lakbak in de verhouding 10:1 goed mengen met roerhout en daarna 
15 minuten laten rusten. Verwerkingstijd gebruiksklaar product ca. 4 uur. Opbrengen met de Duoline micro-
waterlakroller. Verwerkingstijd ca. 4 uur, per laklaag “verse” lak gebruiken. 
  
Toepassing Gereedschap Verbruik Droogtijd 
Oliegrondering  
1 x Euku olie 1 HS 

RVS spatel ± 33 m2 per liter Minimaal 12 uur** 

 
Lakopbouw    
1 x Strato 462-460 Micro lakroller ± 8 - 10 m2 per liter Overlakbaar na  

minimaal 4 uur, maximaal 6 uur *    
Voorzichtig betreden ! 
 

Niet tussenschuren*** 
1 x Strato 462-460 Micro lakroller ± 8 - 10 m2 per liter Licht belastbaar na ca. 12 uur* 

Eindsterkte na  ca. 7 dagen 
 

* Het betreft richtwaarden bij toepassing op nieuw  geïnstalleerde vloeren, afhankelijk van ruimte- en 
vloertemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Optimale omstandigheden; temperatuur ± 21º C ,  
relatieve luchtvochtigheid ± 55%, restvocht hout ± 8 à 10%. 
 

** LET OP s.v.p.: 
Eikenhouten vloeren waar het Tandemsysteem op wordt toegepast mogen niet voorbehandeld zijn met  
Duoline Verouderingspray. 
 

***NB: Wordt droogtijd van 6 uur overschreden, dan minimaal 12 uur wachten en wel 
tussenschuren met bordeaux schuurpad voor het aflakken. 
 
Reiniging van gereedschap: 
Meteen na het gebruik (voorkom doordrogen): 
Euku olie 1 HS droog afnemen  
Strato waterlak met water afnemen 
 

Houdbaarheid en opslag: 
Koel en droog bewaren in originele verpakking 
Euku Olie 1 HS : min 24 maanden 
Strato 462 : min 12 maanden 
Strato 460: min 6 maanden 
 

Afval Euku olie 1 HS: 
Niet in riool lozen. Vloeibare resten is chemisch afval. Aanbieden bij uw gemeentelijk afvaldepot. 
 

Waarschuwing: 
Eukula Olie 1 HS bevat opdrogende olie, waardoor het risico van zelf-ontbranding bestaat.  
Gebruikte doeken, pads e.d. in water drenken of luchtdicht opslaan. Aanbieden bij uw gemeentelijk afvaldepot. 
 

Afval 462-460: 
Gedroogd afvoeren 
 

Onderhoud: 
QuickClean 


