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Produkt/Användningsområde 
Lösningsmedelshaltig olje-vax-impregnering för inomhusbruk.  För förädling och skydd av träytor inomhus, framför allt trämöbler. 
Speciellt lämpad som rationell engångsbehandling inom industri- och hantverk.  Även lämplig som golvbehandling. 

Innehåll 
Harts-olje-bindemedel (vegetabiliskt), bi- och carnaubavax, lecitin, quellton, silikat, torkmedel (blyfritt), vegetabiliskt lösningsmedel och 
alkohol. Naturfärger är inte lukt- och emissionsfria.  Observera möjliga allergier.  För detaljerad innehållsförteckning och vid ej 
samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration. 

Färgton 
Transparent, ger träytan en lätt honungsnyans. 

Appliceringsmetoder 
- Penselstrykning, rollas eller sprutas (tryckluft, airless, airmix etc 
- Rollas (t.ex. med finstrukturerad plastikroller eller korthårig roller) 

Sprutas Air Coat  Tryckluft   
Apparat  GM 2600/Wagner Sata LM-92  
Spruttryck 160-180 bar -  
Lufttryck 2 bar 1,5-2,0 bar  
Munstycke 7/40 1,0-1,5 mm  

 

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet) 
- Polerbar efter 10 min beroende på träslag och underlag, applicerings- och polerförfarande. 
- Dammtorr efter cirka 10 timmar, ommålningsbar efter ca 24 timmar. 
- Slutlig genomhärdning uppnås efter några dygn, behandla varsamt under denna tid. 
- Torktiden påverkas av luftens syrehalt, se till att det finns god luftcirkulation  
 

Riskklass VbF AII (antändlig). Flamningspunkt: 48 oC. ADR Klass 3. 

Densitet 0,88 g/cm3 

Viskositet 14 sekunder (DIN 4 mm) vid 20 oC 

Förtunning Färdig för användning. Kan spädas med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. 

Åtgång Ca. 0,05 l/m2. Förbrukningen påverkas starkt av underlagets sugning. Exakt förbrukning 
testas på objektet  

Verktygsrengöring Stryk ur verktygen rengör omedelbart med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191* samt 
tvätta rent med AURO Växtsåpa Nr 411*. 

Lagring Minst 12 månader i oöppnad behållare.  Lagras svalt men frostfritt. 

Förpackningsmaterial Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall 

Avfallshantering Intorkade produktrester till hushållsavfall eller kompostering.  Följ de bestämmelser som 
finns beträffande färgavfallshantering på Din ort. 
Flytande avfall:  Avfallshantering enligt EAK (Europeisk Avfalls Katalog)-kod: 080111 
eller 2000127, beteckning: färger, tryckerifärger, lim och konsthartser, som innehåller 
farliga ämnen. 
Tomma burkar med fullständigt uttorkade rester kan lämnas till mottagningsstation för 
återanvändning eller deponering.  Avfallshantering enligt EAK-kod: 170903, övriga bygg- 
och rivningsavfall (inklusive blandat avfall). 

Observera (Säkerhetsinformation) Brandfarligt: Indränkta trasor kan självantända, blötlägg dem därför i vatten eller 
elda upp.  Farligt: Kan gen lungskador vid förtäring. 
Undvik inandning av ångorna.  Sörj för god luftväxling.  Vid förtäring, framkalla ej 
kräkning, kontakta genast läkare och visa detta blad eller etiketten. 

 

Användningsföreskrifter 
- Testad enligt DIN EN 71 del 3 och DIN 53160, motståndskraft mot saliv och svett. 
- Bearbetningstemperatur minst 8°C.  
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Tekniska användarrekommendationer 

Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men 
befriar inte kunden och användaren från att själv testa produkternas lämplighet inom det planerade  användningsområdet. Användningarna medför därför 
inga förpliktelser. Beskrivningen är giltig fram till nästa produktblads publicering.  Prodblad AURO Naturoljevax Nr 129 - Ver02-06-01.doc 

AURO Naturoljevax Nr 129 
1 UNDERLAG 
1.1 Lämpliga underlag: 
- Alla träslag och trämaterial, företrädesvis möbler. 
1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet: 
- Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt, rent och fritt från separerande substanser 

2 APPLICERING FÖR FÖRS TA GÅNGEN 
2.1 Underlag: 
- Trä och trämaterial. 
2.1.1 Förberedelser av underlag: 
- För att få en yta av hög kvalitet, rengör underlaget och fukta ytan med svamp, låt torka.  Finslipa noggrant (t.ex korn 120, borsta ut 

porerna i träfiberriktning.  Avlägsna allt damm noggrant. 
- Slipa endast med rostfria slipmaterial. 
2.1.2 Grundbehandling: 
Grundbehandling behövs inte. 
2.1.3 Slutbehandling: 
- Applicera Nr 129 (för appliceringsförfarande se föregående sida), beakta förbrukningsmängden. 
- Beroende på underlaget kan produkten förtunnas med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191. 
- Torka inte av överskott. 
- Polera efter 10 minuter.  Ju längre tid går mellan applicering och polering, desto mer sidenglänsande blir ytan. 
- Ej polerbar efter 1 timme.  Tiden står i relation till de klimatiska förutsättningarna och underlagets beskaffenhet. 
- Vid stark förslitning och starkt sugande träslag kan flera behandlingar vara nödvändiga.  I så fall är en mellanpolering mellan 

arbetsgångarna nödvändig. 
- Vid golvbehandling: applicera AURO Golvvårdsemulsion Nr 431* outspädd i ett tunt lager och polera därefter. 

3 APPLICERING VID RENOVERING 
3.1 Underlag: 
- Målad yta, gammal målning på trä eller trämaterial. 
3.1.1 Förberedelse av underlag: 
- Avlägsna fullständigt befintlig yta ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr: 461* eller med hjälp av 

motsvarande lämpliga produkter eller metoder. 
- Neutralisera eventuella alkalirester noggrant, rengör, finslipa och damma av ordentligt. 
- Kontrollera övriga färgskikt och underlag på vidhäftningsförmåga och överensstämmelse med produkten. 
3.1.2 Grundbehandling: 
- Grundbehandling behövs inte. 
3.1.3 Slutbehandling: 
- Som under punkt 2.1.3. 
3.2 Underlag: 
- Starkt nötta vaxade ytor i behov av renovering. 
3.2.1 Förberedelse av underlag: 
- Om befintlig vaxad yta är kraftigt nersliten eller skadad är det nödvändigt att bygga upp hela eller delar av ytan igen. 
- Efter att tagit bort befintlig yta med t.ex. AURO Vaxbalsamrengöring Nr 421*, börja om enligt punkt 2. 

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 
- Underhåll: underhåll vaxskiktet med AURO Golvvårdsemulsion Nr 431*, polera ev på ytan igen med bomullstrasa, polerborste eller 

polerskiva. 
- Om nödvändig, torka av med fuktig trasa. 
- Rengör stark nedsmutsning med AURO Vaxbalsamrengöring Nr 421*.  
- Vaxfilm som nötts fläckvis kan vid behov punktförbättras med denna produkt. 
 
 
 
 
 
*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad 
 


