
Beskyttelse, pleje og rengøring af terrasse
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Terrasse-Rengøring Nr. 801

Temablad …

naturligt min verden

Træ i haven har brug for beskyttelse
Regn, sol og den daglige brug slider på træet. Træterrassen kan på grund af sollyset blive grå, og i forbind-
else med fugtbetinget skimmel- og algevækst fremstå uanseelig. Beskyt træterrassen med en fugtighedsre-
gulerende og plejelet behandling, der samtidig beskytter træet mod sollys.

Beskyttelse og skønhed til træet
AURO terrasseolie findes i farverne teak, bangkirai og lærk. Ved anvendelsen opnås en vand- og smudsaf-
visende effekt, og da terrasseolierne er diffusionsåbne, skaller de ikke af. Fugtighedsudsving reguleres, og
terrassens vejrbestandighed bliver mærkbart forbedret. Pigmenteringen giver en frisk, naturlig træfarve, og
sørger for en forstærket UV-beskyttelse. Der opnås samtidig en plejelet og holdbar overflade.

Anvendelsen
Rent, tørt, fedtfrit og absorberende træ, der også kan være let
forolieret eller let forvitret, er egnede underlag for anvendel-
sen af AURO terrasseolie. Det anbefales, at rengøre overfla-
den med AURO Terrasse-Rengøring nr. 801, og dernæst slibe
let, før olieringen går i gang, ligesom det anbefales, at mel-
lemslibe, når overfladen skal have mere end en gang. Olierne
skal omrøres grundigt før brug, så pigmenterne fordeles, og
der fremstår et ensartet produkt. Derefter kan olien første
gang påføres det rå træ med pensel eller rulle. Før tørring og
afhængigt af temperaturen i omgivelserne - ca. 20-30 min.
efter påføring, indgnides overskydende stående olie med en
absorberende, fast, fnugfri klud. Samtidig fjernes ikke ind-
trængt olie- og pigmentoverskud.

Dette temablad er fremstillet ved trykning; sammenlignet med de originale farvetoner er farveafvigelser derfor mulige.
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naturligt min verden

Efter en tørreperiode på ca. 24 timer ved god ventilation, kan en 
yderligere behandling med en tynd påføring med fnugfri klud 
følge. Det intensiverer træets farvetone, og forhøjer beskyttelses-
effekten. Og giver efter gentagne behandlinger silkematte 
overflader.

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

Produktopbevaringen og sikkerheden
Terrasseolie skal, ligesom alle andre malingprodukter, opbevares 
køligt, frostfrit, tillukket, i original emballage og utilgængelig for 
børn. Sådan lagret, holder den garanterede lagerstabilitet på 24 
måneder. Som hovedregel er produkterne derudover – og efter et 
prøvestrøg – også stadig anvendelige. Ved forarbejdningen af 
olierne skal, ligesom ved maling og lak i øvrigt, de sædvanlige 
beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning, især tilførsel af 
frisk luft og hudbeskyttelse.
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Efter vintervejret sørger mos, alger og
smuds for, at terrassen efterlader et
uskønt indtryk. Befri terrassen med
AURO Terrasse-Rengøring, der samtidig
reducerer rutsjerisikoen. Afslut med at
genopfriske med terrasseolie i den øns-
kede farve.

Anvendelsen
Begynd med at feje eller børste grov og
løs smuds af gulvfladen, og opløs
Terrasse-Rengøringen i varmt vand. Ved
middel tilsmudsning rækker 50 ml. (ca. 3
spiseskefulde) til 10 l. vand. Ved grov
tilsmudsning doseres mere koncentre-
ret. Efter rengøring spules med rent
vand, og det er tid til tørring.
Rengøringsmidlet kan også anvendes på
sten- og vaskebetonterrasser.

Praktiseret miljøbeskyttelse
Hvis du i stedet for konventionelle
rengøringsmidler anvender Terrasse-
Rengøring fra AURO, så gør du noget for,
at beskytte din umiddelbare omverden.
Hvem vil have svært eller ikke-nedbrydeli-
ge tensider i sin have? Indenfor ca. 2 uger
er alle indholdsstoffer fuldstændig ned-
brudt.

Sikkerhedsvejledning
Opbevares køligt, mørkt, frostfrit, utilgængelig for
børn. Undgå øjenkontakt. Lagerstabilitet: 12
måneder.

Terrasse-Rengøring  Nr. 801


