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strato fill 101 

Tmelení spár | Díky velmi vysokému podílu pevných 

částic a rychlému schnutí je tmel strato fill 101 

ideálním tmelem pro přípravu všech dřevěných 

povrchů. Jednoduše tekutý tmel smíchat s jemným a 

čistým brusným prachem z dřeviny, která bude 

tmelena. Vytvořit hmotu v takové hustotě, aby bylo 

možné s ní dobře pracovat. Poté zapracovat hotovou 

směs pomocí ocelové pružné špachtle. Po krátké době 

schnutí je možné celý povrch dřeva opět přebrousit.  

 

 

 

 

 

• rychlé schnutí  

• dobrá plnivost  

• snadné zpracování 
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euku classic lye conditioner 

 

 

 

 

euku oak antique conditioner 

 

 

 

euku oak iron conditioner 

D  
F  

Louh I Klasická skandinávská příprava povrchu jehličnatého 

dřeva před olejováním. 

• Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva 

• Redukuje stárnutí vlivem světla 

• Snadná aplikace 

• Neobsahuje rozpouštědla 

Louh pro dřeviny s obsahem tříslovin I Příprava povrchu dřeva 

pro docílení antického efektu. 

• Silné zesílení barevné optiky u dubu 

• Stejnoměrný efekt 

• Neobsahuje rozpouštědla 

 

 

Louh pro dřeviny s obsahem tříslovin I Příprava před 

olejováním se silným začernáním tříslovin.  

• Barevný efekt jako začouzené dřevo 

• Snadná aplikace 

• Neobsahuje rozpouštědla 
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euku oil 1 FS 

 

 

 
 

 

 

 

 

euku master FS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý přírodní olej I Hloubková impregnace Full Solid na 

bázi přírodních olejů. 100% obsah pevných částic a nulový 

obsah rozpouštědel vytváří absolutně přírodně olejovaný 

povrch s vysokou zatižitelností. Olej může být vytvrzen 

reaktivním tvrdidlem euku master FS. Pro pravidelné 

oživování a pro běžné denní čištění doporučujeme 

používat produkty euku refresher a euku care emulsion. 

• Snadná aplikace 

• Vhodný pro podlahové topení 

• Protiskluzná třída R10 dle DIN 51130 

• Olej lze přelakovat laky strato 

Reaktivní tvrdidlo I Vytváří z olejů euku oil 1 FS, euku oil 

2 plus FS a euku color oil FS 2-komponentní oleje nejvyšší 

kvality. 

• Neobsahuje rozpouštědla 

• Vylepšuje celkové tvrdnutí oleje 

• Vylepšuje vázání pigmentu 
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PŘIROZENÁ OCHRANA 



 

 

euku oil 2 plus FS 

 

euku master FS 

 

Přirozená ochrana voskovým olejem I Full Solid, to 

znamená nulový obsah rozpouštědel. Na bázi přírodních 

olejů a vosků nabízí euku oil 2 plus FS silně hydrofobní a 

hedvábně matný povrch. Olej může být vytvrzen 

reaktivním tvrdidlem euku master FS. Pro pravidelné 

oživování a pro běžné denní čištění doporučujeme 

používat produkty euku refresher a euku care emulsion. 

• Olejování a voskování v jednom pracovním kroku 

• Dodává přirozený, hedvábně matný povrch 

• Protiskluzná třída R10 dle DIN 51130 

• Silně odpuzuje vodu 

Reaktivní tvrdidlo I Vytváří z olejů euku oil 1 FS, euku oil 

2 plus FS a euku color oil FS 2-komponentní oleje 

nejvyšší kvality. 

• Neobsahuje rozpouštědla 

• Vylepšuje celkové tvrdnutí oleje 

• Vylepšuje vázání pigmentu 
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BAREVNÝ SVĚT 



 

 

euku color oil FS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barevně pigmentovaný čistý přírodní olej I Pro dřevěné 

a korkové podlahy v bytovém i objektovém zatížení. 

Pokud je euku color oil FS vytvrzen reaktivním tvrdidlem 

euku master FS, může být přelakován některým z 2K laků 

strato.  

• Je přímo připraven k použití 

• Přelakovatelný 2K laky strato 

• 10 barevných tónů, které je možné míchat  

mezi sebou  

• Doporučujeme používat jako 2K variantu s tvrdidlem 

euku master FS 
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KRÄFTE  

SPOJENÍ SIL 



 

 

Olejovo – laková kombinace  

povrchové úpravy 
 

 
   

 
   

 
   

Spojení sil oleje a laku I Kombinací přírodního oleje euku oil 1 FS (nebo barevného oleje euku color 

oil FS) a 2-komponentního laku strato extreme vznikne spojení přirozeného teplého vzhledu 

olejovaného povrchu s extrémní odolností a snadnou údržbou lakovaného povrchu. To vše 

s nejnižším možným nebo s velmi mírným pachovým zatížením při realizaci, neboť všechny produkty 

jsou bez rozpouštědel. Výsledkem je perfektní povrch, který vytěží to nejlepší z pozitivních vlastností 

obou materiálů. eukula – splní všechna vaše přání a očekávání!  

• Teplé, přirozené zvýraznění 

• Vysoká odolnost vůči otěru 

• Snadné čištění a údržba 
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Výhradní partner pro ČR a SR: 
DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Kotkova 710/3 

669 02 Znojmo 

 

tel: +420 515 227 272 

office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz 
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