
1 Gang Olie til møbler, døre, gulve…
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1 Gang Olie Natur Nr. 109-90

Temablad

naturligt min verden

Beskyttelse og skønhed til træet
1 Gang Olie er egnet til alle træsorter og anvendelsesområder inde.
Som regel rækker den enlige behandling, når målet er vedligehol-
delsesvenlige og æstetiske overflader på ubehandlet træ.
Anvendelsen på forolierede overflader forhøjer beskyttelsesvirknin-
gen, og intensiverer den naturlige træfarvetone. Fugtighedsudsving
reguleres og modstandsdygtigheden forbedres. Den let hvide pig-
mentering i 1 Gang Olie Natur modvirker intensiveringen af træfar-
vetonen, og egner sig især til lyse træsorter (f.eks. ahorn, ask og
birk).

Anvendelsen – enkel og genial!
AURO 1 Gang Olie påføres overfladen, som skal behandles, ensartet
med pensel, rulle eller fnugfri klud. Steder, hvor olien hurtigt træn-
ger ind, skal alt efter behov eftermættes indtil 3 gange vådt-i-vådt.
Efter en udluftningstid på ca. 20 minutter indmasseres i træet hhv.
fjernes al overskydende, stående olie med medium polérpad eller
klud. I tilfælde hvor der er større mængder overskydende produkt,
kan dette med en oliebestandig gummivisker eller spartel af metal
eller kunststof fjernes og samles til senere anvendelse.

AURO 1 Gang Olie Natur Nr. 109-90

AURO 1 Gang Olie Nr. 109

• Påfør
• Fjern overskydende olie

• Polér, færdig!

Efter poleringen skal overfladen fremstå ensartet silke-
mat. Efter en dags tørring er skånsom benyttelse af over-
fladen mulig. I de første uger rengøres tørt, ikke fugtigt.



naturligt min verden

Rengøring og pleje
Træoverflader behandlet med AURO 1 Gang Olie skal regelmæssigt – og afhængigt af slid og brug - efterolie-
res. I den forbindelse rengøres overflader først med et mildt rengøringsmiddel, f.eks. med AURO Lak & Lasur
Rengøring nr. 435. Derefter følger den enkle efterpleje med 1 Gang Olie, der enten påføres med en fnugfri klud
eller med en beige polérpad, når det er på gulve.
For en rettidig modvirkning af stærkt slidte områder anbefaler vi, at pleje med AURO Plejeolie nr. 106. Hvis fla-
derne skal voksbehandles, anbefaler vi AURO Plejevoks nr. 107, der igen gør fladen resistent over for smuds
og vand (se boksen nedenfor).

Omgangen med værktøj og værktøjsrengøring
Alle benyttede klude skal tørre enkeltvis, glat udbredt, ikke sammenkrøllet – ej heller under opbevaring, da
klude med tørrende olie kan selvantænde. Tørre klude kan smides ud sammen med husholdningsaffaldet eller
kan anvendes igen. Pensler rengøres bedst med AURO Appelsinolie nr. 191 og vaskes efterfølgende med vand
og AURO Plantesæbe nr. 411. Det har derudover vist sig nyttigt, at indmassere Plantesæbe nr. 411 i pensel og
fladestryger m.v., og opbevare værktøjet sådan, til det skal bruges næste gang. Før næste ibrugtagning udva-
skes plantesæben grundigt med vand.

Produktopbevaringen og sikkerheden
1 Gang Olie skal ligesom alle andre malingprodukter opbevares køligt, frostfrit, tillukket i original emballage
og utilgængelig for børn. Når olien opbevares sådan, holder den garanterede lagerstabilitet på 24 måneder.
Som hovedregel kan produkterne dog – efter et prøvestrøg – også anvendes i tiden derefter. Ved arbejdet med
olierne skal de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning, herunder især m.h.t. lufttilførsel
og hudbeskyttelse.

Yderligere vejledning findes i vores tekniske datablade under ”downloads” på auro.dk.
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Pleje af olierede og voksbehandlede overflader
Overfladebehandling med naturlige olier og voks giver træoverflader glans, og betoner de respektive træsorters struktur.
Behandlede overflader beskyttes samtidig mod vand og smuds, ligesom de bliver antistatiske. I modsætning til malede
overflader forbliver de diffusionsåbne, og bidrager derved til reguleringen af rumklimaet.

Under den daglige brug slides behandlingen løbende mekanisk. På stærkt
benyttede underlag som gulve og arbejdsbordplader ses dette tydeligst.
Efterhånden som overfladebehandlingen slides, får det ikke blot optiske konse-
kvenser, men fører også til en stærkere modtagelighed over for væsker og
smuds.

Med AURO Plejeolie nr. 106 og Plejevoks nr. 107 modvirkes konsekvenserne af
det mekaniske slid ideelt. Din AURO-forhandler giver gerne gode råd. Se derud-
over vores temablad ”Plejeolie og Plejevoks”!


