
naturligt min verden

ProduktkatalogÆdelt fra naturen



På naturens spor
Til hele huset og haven findes der maling- og plejeprodukter fra AURO.
Fælles for alle produkter er, at de til gavn for brugerne og naturen fremstil-
les helt uden syntetiske skadestoffer. Ingen producent går mere konsekvent
ad denne vej end AURO. Hvor meget det er værd, opdager du, så snart du før-
ste gang påfører en ædel hårdolie eller en af vores opløsningsmiddelfrie pro-
dukter til maling af træ.
Til værdifulde trægulve, vægge og møbler findes der ingen bedre beskyt-
telse. Og for dit velbefindende kan du ikke træffe nogen bedre beslutning.
Træ- og vægflader behandlet med AURO afgiver ingen kunstige opløsnings-
midler, og understøtter på ideel vis den naturlige fugtighedshusholdning i
dine rum. Sådan ånder huse. Den bedste forudsætning for at kunne nyde
indendørslivet.
De specialistudviklede produkters høje tekniske standard tilbyder løsnin-
ger til næsten alle anvendelsesområder ved nybyggeri, istandsættelse, ren-
gøring og pleje. De naturlige kvalitetsprodukter og en optimal teknisk
vejledning til forhandlere samt slutbrugere sikrer tilsammen langtidshold-
bare overflader og optisk skønne resultater efter arbejdet.
Huse ånder – over hele verden. Ikke kun i de europæiske lande, men også
i Asien og Amerika værdsætter både private og pro-
fessionelle brugere friheden for skadestoffer
og AURO-produkternes kvalitet. Se os efter
i bøtterne: vi producerer selv vores pro-
dukter i Tyskland og Østrig, og sikrer der-
med vores kunder den størst mulige
transparens.
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Godt at vide
Dette produktkatalog giver en
oversigt over det mangfoldige
AURO produktsortiment. Her
finder du svar på disse og
mange andre spørgsmål: 

Hvortil anvender jeg hvilket
produkt? 

Hvilke farvetoner tilbydes?  

Hvor stor er dåsen, og hvor
langt kommer jeg dermed?

Før anvendelsen af vores pro-
dukter bør du læse vejlednin-
gerne på etiketten og det
tekniske datablad. Disse og
yderligere nyttige informationer
stiller vi til rådighed som pdf-
download på www.auro.dk og
www.auro.de. Vores produkter
er inddelt i kategorier, der sva-
rer til anvendelsesområderne.
Denne inddeling fremgår også
af etiketterne.
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AURO Pflanzenchemie AG
fremstiller malematerialer samt
pleje- og rengørings produkter
til næsten alle anvendelsesom-
råder: nybyggeri, istandsættel -
se, husholdning, hobby, have.
Efter grundlæggelsen som
GmbH i 1983, fulgte i 1998 om-
dannelsen til et aktieselskab.
Fra vores hjemsted i Braun-    
schweig i det nordlige Tyskland
lev er es der til mere end 700
faghandlere, der betjenes af 12
handelsrepræsentanter i de re-
spektive områder. Der ekspor-
teres til næsten alle euro p æiske
lande såvel som oversøisk.

…er den førende producent af
naturmaling og økologiske
male materialer. I over 30 år au-
tentisk og præsenteret på mar-
kedet med stadig voksende
succes.

…garanterer et konsekvent,
økologisk og naturligt råstof-
valg. Fulddeklarationen på alle
bøtter sikrer den størst mulige
transparens.

…tilbyder specialistudviklede
produkter i højeste tekniske
standard til næsten alle anven-
delsesområder i boligen og
rundt derom.
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Velfortjent tillid: Alle ingredienser er oplistet på etiketten

Pålideligt og konstant: i over 30 år fra basen i Braunschweig.

Virksomheden

AURO...



AURO bringer nye kunder til, og
hjælper med at udvikle lang va-
rige kundeforhold gennem om-
fattende motivannoncering,
besvarelse af slutbrugerhen-
vendelser, pålidelige hurtige le-
veringer, fremstilling af special-
  far ve toner og regional støtte til
faghandlere.
Vores serviceteam står altid til
rådighed, og er konstant i kon-
takt med engagerede for hand -
lere og håndværkere.
Attraktive salgshjælpemidler
og præsentationssystemer, re-
olmoduler og vareholdere giver
forhandlerne en god basis for
stadig fremgang.

I vores shop & showroom i
hjembyen Braunschweig i det
nordlige Tyskland står AURO
personligt til rådighed Man.-
tors. 8-17 og fre. fra 8-15. Vores
showroom-team ser frem til dit
besøg.
I Tyskland kan den tekniske
rådgivning kontaktes 
tel. man.-fre. 9-12 og
man.-tors. 14-16 på tlf.
(0049) 531- 281 41 41.
I Danmark sker distributionen
og salget af vores produkter
gen nem AURO.dk, der også dri-
ver internetbutikken Økoma-
ling.dk. 
AURO i Danmark kan kontaktes
på telefon 61 33 91 66 eller
send en mail på info@okoma-
ling.dk.
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På vores hjemmesider www.auro.dk og www.auro.de kan du orientere dig yderligere.

En bredt funderet varepræsentation efterlader ingen kundeønsker åbne.

Faghandler-støtte

Shop, showroom, teknisk rådgivning



Højt kvalificerede specialister
med mangeårig erfaring vareta-
ger deres egne produktgrupper
og videreudvikler dem perma-
nent.

Vores fagrådgivning (telefon,
e-mail, personlig) besvarer
også de komplicerede spørgs-
mål med velfunderet viden, og
finder en løsning, når det sker,
at et maleprojekt er gået galt.

Farvespecialisterne hjælper
med at blande dine ønskede
farvetoner indenfor rammerne
af vores råstoffilosofi, fremstil-
ler individuelle recepter og eti-
ketter og dermed også højst
individuelle produkter.

En velfunderet forskning og ud-
vikling har gjort det muligt, at
bringe et komplet sortiment af
fuldstændig opløsningsmiddel-
frie træmalinger,  lakker, lasu-
rer og imprægneringer af rene
biogene bindemidler af høj ma-
lerteknisk kvalitet på markedet.
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Også eksisterende produkter skal løbende gennemgå tests.

En konstant farvetone-reproduktion kræver erfaring og en bestemt „feeling“.

Altid til tjeneste!

Grundforskning



Bestående produkter bliver
konstant videreudviklet og for-
 bedret. Vores egen vejrstand
muliggør langtidstests. Råstof-
indsatsen og opskrifterne op ti-
meres løbende med henblik på
anvendelsesprocedurerne.

Før introduktionen på markedet
bliver nyheder intensivt afprø-
vet og testet for deres praksis-
duelighed. De seneste års
innovationer er: Anti-skimmel-
system på naturlig basis, foto-
katalytisk vægmaling, komplet
sortiment af profi-kalkmaling,
100 % kompostérbare gulvple-
jeklude og meget mere.

AURO anvender bl.a. planter
som leverandør af altid forny-
bare, rene råstoffer. Hundrede-
vis af plantearter danner basis
for produktionen af mange for-
skellige stoffer, og der lægges
på denne måde stor vægt på
oprindelse og bæredygtighed.

Hver eneste produktionsserie
testes af laboratoriemedarbej-
dere, før de frigives til salg, og
der gemmes prøver derfra
i vores arkiv. Ensartet farvekva-
litet og produktionsstabilitet
undersøges, resultaterne doku-
menteres og processer tilpas-
ses om nødvendigt.
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Råstofkontrollen fordrer en grundig og samvittighedsfuld tilgang.

Ved produktnyheder gælder det om, at forene teori og praksis.

Optimering og innovationer

Råstof- og kvalitetssikring
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Træmøblerne kan med vidunderligt resultat voksbehandles eller olieres. Eller måske foretrækker

du en farveglad behandling af dine skønne møbler med træmaling eller lasur. Dækkende eller

transparent, blank eller silkemat, fuldtonet eller tonet. Med AURO kan du med god samvittighed

lade din personlige smag afgøre sagen. Det gælder ikke kun for møbler og skønne ting, der ud-

sættes for slidtage, men også for de ting, der udsættes for vind og vejr: vinduer, terrasser og ha-

vemøbler bevares med AURO-farver og –lasurer for tidens tand.

Din sans - hele
vejen igennem
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Vandfortyndbar grunder til Aqua-lasurer
eller Aqua-træmaling på ikke-indholds-
stofrige træsorter og træmaterialer in-
dendørs og udendørs. 

> Hurtigt tørrende
> Enkel anvendelse 
> God for mennesker & natur

Aqua
Trægrunder 
Nr. 124 

indtil
17 m2

0,375 | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Den bedste forberedelse før dæk-
kende træmaling eller lasur er en god
grunder. Den forbereder underlaget
optimalt, og efterlader hele fladen
med en ensartet absorberingsevne.
Derudover sørger den samtidig for en
god vedhæftning for den efterføl-
gende malebehandling. Udvalget af
rigtige grundere retter sig efter træ-
sorten: Trægrunder Nr. 124: til træ-
sorter uden indholdsstoffer, f.eks.:
ahorn, birk, bøg, el, ask, Victoria eg,
gran, fyr, Sipo, europæisk eg.

Specialgrunder til indholdsstofrige træ-
sorter. Hindrer tørringsforsinkelser, gen-
nemslag af farvende indholdsstoffer i
hvide anstrøg og aktivstofudblomstringer
på salt- og kedeltrykimprægneret træ. 

> Enkel anvendelse
> Binder farve- og indholdsstoffer
> Specielt til indholdsstofrige 

træsorter 

Classic
Classic Specialgrunder  
Nr. 117 

indtil
13 m2

0,375 | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Specialgrunder Nr. 117: 
til træsorter med farvende indholdsstoffer og „fede“ træsorter, f.eks.: bangkirai,
rød "ceder", Douglas ("Oregon Pine"), Hemlock, lærk, Meranti (Dark Red), Merbau,
Niangon, Pitch Pine, Teak. 

Også til garvestofrige træsorter, f.eks.: Afzelia, eg (også kork), Framire, Iroko, 
kastanje, Kirsebær, Okume ("Gaboon"), Redwood, ceder.

Grunding
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Trælasur med silkeglans til maling på træ
inde og ude (farveløs kun inde). Hurtigt-
tørrende og duftmild. Indholdsstofrige
træsorter forbehandles med AURO 
Specialgrunder nr. 117.

> God for mennesker & natur
> God vejrbestandighed
> Vandfortyndbar, opløsnings-

middelfri 

Aqua
Trælasur, Aqua 
Nr. 160 

indtil
13 m2

0,375 | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Trodser vind og vejr: AURO-Trælasur
beskytter længe mod vejrets indfly-
delse, uden at belaste vores omver-
den. Især huses træelementer som
facader, gavle eller carporte skal be-
skyttes: temperaturudsving og fugt-
påvirkninger kan være så stærke, at
fugt trænger ind, og opkvælder træ-
værket. I tørre perioder trækker det
sig igen sammen. På denne måde bli-
ver naturmaterialet porøst, blegt og
danner revner, hvor fugten trænger
ind. Forældre kan ånde lettet op: la-
suren er testet for spyt- og svedægt-
hed. Den kan altså risikofrit anvendes
til behandling af legetøj såvel inde
som ude. 

Forældre kan ånde lettet op: lasuren er testet for spyt- og svedægthed. Den kan altså risikofrit anvendes til behandling af
legetøj såvel inde som ude. 

-Kun inde - 
Farveløs  160-00 Okker-Gul 160-15 Skovfyr 160-16

Kastanje 160-17 Lys eg 160-18 Eg 160-19 Orange 160-26 Mørkrød 160-33

Rubinrød 160-35 Mahogni 160-37 Azur 160-52 Ultramarin-Blå
160-55 Oxid-Grøn 160-60

Grøn 160-67 Grå  160-74 Umbra 160-82 Brun 160-84 Nødde-Brun 160-85

Okker-Brun
160-86

Lys Brun 
160-88 Palisander 160-97 Sort 160-99 Hvid 160-90

Standardfarvetoner 

Trælasur
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Lasur med silkeglans til maling på træ
inde og ude (farveløs kun inde). God
vejrbestandighed, diffusionsåben og
med naturlig citrusduft.

> Enkel anvendelse
> Gode forløbsegenskaber
> Til alle træsorter

Classic
Trælasur, Classic 
Nr. 930

indtil 
25 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Ved siden af den vandbaserede træ-
lasur „Aqua“ findes der fra AURO
yderligere „Classic“-linjen. Classic-
trælasuren indeholder naturlig appel-
sinolie som opløsningsmiddel,
hvilket viser sig gennem den typiske
duft af citrusfrugter. 
Den bør anvendes, når gamle Classic-
behandlinger skal genopfriskes.
Værktøj rengøres med AURO Appel-
sinolie nr. 191.

Okker-Gul 930-01

Orange 930-02 Mørk-Rød 930-20 Ultramarin-Blå
930-21 Grøn 930-08 Grå 930-11

Lys-Brun 930-32 Okker-Brun  
930-05 Umbra 930-33 Rød-Brun 930-04 Brun 930-34

Middel-Brun  
930-06

Mørk-Brun 
930-22 Sort 930-10

- Kun inde  -
Farveløs 930-00 Hvid 930-23

Standardfarvetoner 

Tip: alle farvetoner kan blandes indbyrdes. Lasurfarverne virker forskelligt på
forskellige træsorter. Et prøvestrøg hjælper derfor til afgørelse af, hvorvidt slut-
resultatet bliver som forventet – inden større flader males.

Trælasur
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Slut med gulnede og mørke, gamle træ-
beklædninger. AURO Panelhvid bringer
lys og friskhed tilbage i rummene. På
grund af produktets høje pigmentering er
sagen klaret efter en enkelt påføring. Træ-
ets årring skinner stadig let igennem.

> Til alle træsorter
> Vandfortyndbar
> Enkel anvendelse

Aqua
Aqua Panelhvid  
Nr. 814

indtil 
14 m2

2,50 l

Træpaneler på væg og loft giver en
hyggelig atmosfære. Men i løbet af
nogle år kan træets eftermørkning
medføre en mere trykket og mørk
rumvirkning. Med AURO Panelhvid Nr.
814 er der nu hjælp at hente. 

Indholdsstofrige træsorter (f.eks. eg,
kastanje m.v.) skal forbehandles med
AURO Specialgrunder Nr. 117, for at
undgå mulige tørringsforsinkelser. En
oplistning af de indholdsstofrige træ-
sorter findes på side 8.
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Trælasur

Tip: det er bedst, at male panelerne enkeltvis og i fuld længde, så synlige ma-
lingoverlapninger undgås.
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Vandfortyndbar beskyttelse til havemø-
blerne af træ: mørkbrun pigmenteret olie
til ubehandlede eller trykimprægnerede
havemøbler. Indholdsstofrige træsor-
ter*forbehandles med AURO Special-
grunder Nr. 117. 

> Diffusionsåben 
> Enkel anvendelse
> Vand- og smudsafvisende 

Aqua
Havemøbelolie, Aqua 
Nr. 115

indtil
13 m2

0,75 l | 2,50 l

Havemøbler af træ skal plejes regel-
mæssigt, så møblernes farvetone og
kvalitet vedvarende bevares. 

Kun sådan undgås skader på træet
gennem sol, regn og den daglige
brug. Møblerne bliver derved ikke kun
forsynet med en vand- og smudsafvi-
sende behandling, men stråler også
igen med en rig trætone. Oliens pig-
mentering beskytter havemøblerne
mod blegning gennem UV-stråling. 

Der kan vælges mellem en vandfor-
tyndbar, mørkbrunt pigmenteret
Aqua-olie eller en opløsningsmiddel-
holdig Classic-olie i forskellige farve-
toner. 

*En oplistning af de indholdsstofrige
træsorter findes på side 8. 

Ædelt look i tre farvenuancer til havemø-
blerne af træ. Skaller ikke af og lader sig
enkelt påføre med klud eller pensel. Med
en påføring af olie ved sæsonstart og i ef-
teråret ser havemøblerne altid splinter-
nye ud.

> Anvendes inde og ude
> Meget slidstærk 
> Enkel at anvende   

Classic
Teakolie/ Havemøbelolie, Classic 
Nr. 102-81/-85/-92

indtil
14 m2

0,75 l

Teakolie  102-81
Havemøbelolie

Bangkirai 
102-85

Havemøbelolie
Natur 
102-92

Standardfarvetoner
Kun til lyse træsorter

Havemøbelolie

Fjern uskønt smuds og gråninger fra havemøblerne med den kraftfulde rengø-
ringsvirkning fra AURO Havemøbel-Rengøring Nr. 811. På grund af rengøringsmid-
lets høje koncentration rækker selv små mængder, når store virkninger skal opnås.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet „Brillante løsninger“.

M
øb

le
r &

 tr
æ

fla
de

r



14

Ædelt look i tre farvenuancer til gamle
eller nye træterrasser. Skaller ikke af og
lader sig enkelt påføre med pensel eller
rulle. Giver diffusionsåbne overflader.

> Anvendes inde og ude
> Meget slidstærk 
> Enkel at anvende

Classic
Terrasseolie
Nr. 110-81/ -85/ -89

indtil
20 m2

0,75 l | 2,50 l 

Ikke kun havemøblerne kan genopfri-
skes: også træterrassen falmer hur-
tigt, og bliver i forbindelse med
fugtbetinget svampe- og algevækst
uanselig. 

De brugervenlige Classic-Havemøbel-
olier og terrasseolier fra AURO påfø-
res med pensel, rulle eller en fnugfri
klud. Efter en kort indvirkningstid fjer-
nes den overskydende olie. Derefter
kan møblerne og terrassen umiddel-
bart benyttes. 

Til den regelmæssige rengøring an-
vendes AURO Terrasse-Rengøring 
Nr. 801 fra vores rengørings- og pleje-
sortiment „Brillante løsninger“.

Terrasseolie 
Teak 110-81

Terrasseolie 
Bangkirai 110-85

Terrasseolie 
Lærk 110-89

Standardfarvetoner

Terrasseolie
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Sådan bliver træmalede flader perfekt
glatte: spartelmasse i praktisk tube til
udglatning af mindre skadesteder eller
overfladefejl før maling med AURO kulørt
eller hvid træmaling (Aqua & Classic).
Farvetone hvid.

> Opløsningsmiddelfri
> Anvendes inde og ude
> God for mennesker og natur

Lakspartel 
Nr. 231 

indtil 
1 m2

0,10 l

Om det er træ eller metal – når de
skal males kommer det især an på
grundingen og de første malinglag. Jo
mere omhyggeligt, desto mere impo-
nerende resultat. 

Først bortslibes, afbørstes eller væk-
spartles fejlbehæftede gamle maling-
lag, rust eller smuds. Gamle, stadigt
hæftende malinglag, ujævnheder
eller mindre skadesteder slibes.

Levner ikke rusten en chance: jern og
stål opnår med denne grunder en sikker
beskyttelse mod korrosion. Afsluttende
males med AURO kulørt eller hvid maling
(Aqua & Classic). Drypper meget lidt.
Temperaturbestandig indtil 80 ° C.

> Meget givtig
> Enkel anvendelse
> Yderst holdbar

Classic
Classic Rustbeskyttelsesgrunder 
Nr. 234

indtil
16 m2

0,375 l | 0,75 l 

Rustbeskyttelsesgrunderen er lige
velegnet til ubehandlede og gamle
rustne metaloverflader.

Grunding
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Når træ og træmaterialer indendørs
eller udendørs skal males, er det helt
essentielt, at der begyndes med den
rigtige grunder. 
Den passende grunder vælges efter
typen af efterfølgende træmaling,
d.v.s. den vandfortyndbare "Aqua"
eller den opløsningsmiddelbaserede
"Classic". 

*En oplistning af de indholdsstofrige
træsorter findes på side 8."

Mat-hvid mellem-maling til AURO nr.
250/260. Kan rulles og stryges. Sikker
basis før træmaling. Indholdsstofrige træ-
sorter* forbehandles yderligere med
AURO Specialgrunder Nr. 117, andre træ-
sorter med AURO Hård Grunder nr. 127. 

> Anvendes inde og ude
> God for mennesker og natur 
> Vandfortyndbar, opløsnings-

middelfri

Aqua
Mellem-Maling, Aqua 
Nr. 253

indtil
13 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Giver træmalingen en sikker base: grun-
der til den blanke AURO træmaling Clas-
sic, Nr. 935 og silkemat, Classic, 
Nr. 936. Farvetone mat-hvid.

> Høj dækkeevne
> Enkel anvendelse 
> Gode forløbsegenskaber

Classic
Træmaling-Grunder, Classic 
Nr. 933

indtil
10 m2

0,75 l | 2,50 l

Grundere til 
træmaling

Tip: når grunderen er fuldstændig tør, slibes overfladen med fint sandpapir, for
at udligne eventuelle ujævnheder, og for at give den efterfølgende træmaling
en sikker vedhæftning. 
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Blank maling til træ og metal med natur-
lig citrusduft. Godkendt til behandling af
legetøj og testet for spyt- og svedægthed.

> Høj dækkeevne 
> Enkel anvendelse
> Gode forløbsegenskaber 

Classic
Hvid Glansmaling, 
Classic Nr. 935

indtil 
10 m2

0,75 l | 2,50 l

Ved siden af de vandbaserede malin-
ger til træ og metal „Aqua“ findes fra
AURO yderligere „Classic“-linjen. Den
hvide Classic-maling indholder natur-
lig appelsinolie som opløsningsmid-
del, hvilket kommer til udtryk gennem
den typiske citrusduft. 

Den bør anvendes, hvor gamle Clas-
sic-behandlinger skal genopfriskes.
Værktøj rengøres med AURO Appel-
sinolie Nr. 191.

Silkemat hvid maling til træ og metal
med naturlig citrusduft til indendørs
brug. Godkendt til behandling af legetøj
og testet for spyt- og svedægthed.

> Høj dækkeevne
> Enkel anvendelse 
> Gode forløbsegenskaber

Classic
Hvid silkemat maling, 
Classic Nr. 936

indtil 
10 m2

0,75 l | 2,50 l

Hvid maling 
til træ & metal
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Tidløs elegance: hvid maling er og bli-
ver klassikeren til døre og møbelover-
flader, for hvid passer til enhver
boligstil. Til indendørs brug tilbyder
AURO den hvide maling med to for-
skellige glansgrader. Om man beslut-
ter sig for den blanke eller silkematte
variant, er et spørgsmål om de per-
sonlige præferencer. 

Udendørs har den hvide AURO glans-
maling mange anvendelsesmulighe-
der: carport, havehus eller havebænk
stråler elegant hvidt, og trodser der-
ved indflydelsen fra vind og vejr. 

Skandinavisk look: hvidlakerede vin-
duer sørger for kontrasten til den
AURO-svenskrøde, og giver den per-
fekte svenske stil. 

*En oplistning af indholdsstofrige
træsorter findes på side 8.

Hvid glansmaling til træ og metal inde og
ude. Indholdsstofrige træsorter* forbe-
handles med AURO Specialgrunder 
Nr. 117, andre træsorter med AURO Hård
Grunder Nr. 127. Derefter males alle træ-
sorter med Mellem-Maling nr. 253.

> Anvendes inde & ude
> God for mennesker & natur 
> Vandfortyndbar, opløsnings-

middelfri

Aqua
Hvid Glansmaling 
Nr. 250-90

indtil
13 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Silkemat hvid maling til træ og metal in-
dendørs. Indholdsstofrige træsorter* for-
behandles med AURO Specialgrunder 
Nr. 117, andre træsorter med AURO Hård
Grunder Nr. 124. Derefter males alle træ-
sorter med Mellem-Maling nr. 253.

> Anvendes inde & ude
> God for mennesker & natur 
> Vandfortyndbar, opløsnings-

middelfri

Aqua
Hvid silkemat maling  
Nr. 260-90

indtil
13 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Stål- og støbejernsradiatorer bliver igen
som nye. Varmebestandig indtil 70 °C.
Radiatormalingen kan tones med indtil
10 % kulørt AURO Aqua-maling Nr. 250
(glans) eller Nr. 260 (silkemat).

> Meget givtig
> Vandfortyndbar 
> Enkel anvendelse

Aqua
Radiatormaling, silkemat 
Nr. 257

up to 
11 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Den hvide, silkematte radiatormaling
påføres enkelt med pensel, med
skumstof- eller lakrulle eller den på-
føres med sprøjte. Ved svært tilgæn-
gelige steder anbefaler vi en specielt
knækket radiatorpensel. 

Radiatorer males altid i kold tilstand,
og må først tilføres varme, når radia-
tormalingen er fuldstændig tør. Efter
3-5 dage er malingen fuldstændig
gennemtør.

Hvid maling 
til træ & metal
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Kulørt maling med glans til træ og metal
ude og inde.  Indholdsstofrige træsorter*
forbehandles med AURO Specialgrunder
Nr. 117, andre træsorter med AURO Hård
Grunder nr. 127. Derefter males alle træ-
sorter med AURO Mellem-Maling nr. 253.

> Anvendes inde & ude
> God for mennesker & natur
> Vandfortyndbar, opløsningsmiddelfri

Aqua
Kulørt Glansmaling 
Nr. 250

indtil
13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Okker-Gul
250-15/260-15

Engelsk-Rød
250-33/260-33

Ultramarin-Blå
250-55/260-55

Grøn 
250-65/260-65

Persisk-Rød
250-37/260-37

Sort 
250-99/260-99

Farvetoner

Ikke blot en smule farve, men snarere
rigeligt med farver hører til ethvert
børneværelse. De kulørte AURO-ma-
linger får børneøjne til at lyse, og det
uden bekymringer for forældrene, da
malingerne er meget velegnede til le-
getøj. 

AURO-malingen forskønner ikke bare
træet, men f.eks. også sten og metal-
elementer som gelændere og beslag.
Alle malede flader er lette at rengøre
og godt beskyttede mod slid.

Tips til det bedste resultat: påfør ma-
lingen med pensel eller lak-/træma-
lingrulle – ikke for tykt, den kan
fortyndes med indtil 20 % vand. Stryg
først kanterne og derefter fladerne.
Stryg træet i retning af årringene.  

*En oplistning af indholdsstofrige
træsorter findes på side 8.

Silkemat kulørt maling til træ og metal
inde. Indholdsstofrige træsorter* forbe-
handles med AURO Specialgrunder Nr.
117, andre træsorter med AURO Hård
Grunder nr. 127. Derefter males alle træ-
sorter med AURO Mellem-Maling nr. 253.

> Anvendes inde
> God for mennesker & natur
> Vandfortyndbar, opløsnings-

middelfri

Aqua
Kulørt Silkemat Maling
Nr. 260 

indtil
13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Kulørt maling 
til træ og metal
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Strålende klar lak til anvendelse på alle
træoverflader indendørs. Indholdsstof-
rige træsorter* forbehandles med AURO
Specialgrunder Nr. 117, andre træsorter
med AURO Hård Grunder nr. 127. 

> Anvendes inde
> Meget slidstærk
> Vandfortyndbar, opløsningsmiddelfri

Aqua
Klar Glanslak 
Nr. 251

indtil
13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Klar silkemat lak til møbler og objekter af
træmaterialer indendørs. God slidstyrke.
Indholdsstofrige træsorter* forbehandles
med AURO Specialgrunder Nr. 117, andre
træsorter med AURO Hård Grunder nr. 127. 

> Anvendes inde
> Meget slidstærk
> Vandfortyndbar, opløsningsmiddelfri

Aqua
Klar Silkemat Lak 
Nr. 261

indtil
13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Farveløst lakerede flader lader stadig
træets naturlige farvetone og den
skønne træårring skinne igennem.
Fladerne er plejelette og modstår me-
kaniske belastninger og fugtighed.
Der kan vælges mellem en blank
eller silkemat variant.

*En oplistning af indholdsstofrige
træsorter findes på side 8.

Klar lak
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Traditionel beskyttelse til møbler og
(møbel-)kister: vandafvisende, honning-
tonende imprægnering til alle træsorter
indendørs. Meget givtig og meget godt
hæftende.

> God elasticitet
> Trætoneforstærkende
> Traditionel træbehandling

PurSolid
Linoliefernis 
Nr. 143

indtil
33 m2

0,375 l |
0,75 l | 5,0 l 

Den mest oprindelige form for træbe-
handling er oliering. Derved bliver
træet imprægneret i dybden og dets
absorbtionsevne reduceres. Det er
efterfølgende godt beskyttet mod
smuds og vand, og kan stadig lagre
luftfugtighed. Det føles naturligt, og
bevarer sin intensive trætone.

Bordpladeolie til regelmæssig pleje af ar-
bejdsplader og køkkenfronter af massivt
træ. Betoner træets årringe og giver dif-
fusionsåbne overflader for et sundt rum-
klima. Duftmild pga. anvendelsen af rene
naturolier.

> Opløsningsmiddelfri
> Meget slidstærk
> God for mennesker og natur

PurSolid
Bordpladeolie  
Nr. 108 

indtil
21 m2

0,375 l | 0,50 l

For at drømmekøkkenet af træ også efter årtier skal se ædelt ud, anbefales en re-
gelmæssig efteroliering af massive træbordplader og fronter. Bedst egnet er AURO-
Bordpladeolien, der ganske enkelt påføres med rullen eller en klud. Efter ca. 10
minutter fjernes eller indmasseres al overskydende olie med en klud. Efter 24 timer
kan flader igen belastes, og har igen fået en intensiv, varm træfarvetone.

Olie

Tip: olierne kan farverigt tones med AURO Tonerfarve til Naturharpiksolier 
Nr. 150 (se side 24). Tonerfarven findes i et udvalg på otte farvetoner med fint
revne, lysende jord- og mineralfarver.
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Transparent træimprægnering til inden-
dørs brug med naturlig citrusduft. An-
vendes til alenebehandling af træ eller
til grunding af absorberende flader før
olie- og voksbehandling. Giver honning-
tonede overflader.

> Giver glød
> Enkel anvendelse
> Også egnet til kork

Classic
Imprægneringsgrunder 
Nr. 121

indtil
20 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 5,0 l | 20,0 l

Også olier kan bekende kulør: tonerpa-
sta til toning af olier og imprægneringer
fra AURO PurSolid og Classic-program-
merne: i otte farvetoner med fint revne,
lysende jord- og mineralfarver.

> Farvestærk
> UV-bestandig
> Enkel anvendelse 

Classic
Tonerfarve til 
Naturharpiks-olier Nr. 150

0,375 l

Okker-Gul
150-10

Persisk-Rød  
150-30

Kromoxid-Grøn 
green 150-60

Brændt Umbra
150-82

Engelsk-Rød 
150-32

Hvid   
150-90

Ultramarin-Blå
150-50

Sort
150-99

Standardfarvetoner

Alt efter belastningen af olierede over-
flader finder der i direkte kontaktorå-
der et mekanisk slid sted. Olie  be-
   handlede møbler behøver derfor fra
tid til anden en smule pleje. AURO
Plejeolie Nr. 106 (se side 45) leverer
her en fremragende hjælp, når de tid-
ligere oliebehandlinger skal genopfri-
skes. For at genskabe behandlingen
på stærkt nedslidste steder, påføres
det senest anvendte olieprodukt
endnu en gang.

Olie

Tonerfarven blandes med grundpro-
dukteti i en separat beholder. Den
maksimale tilsætningsmængde
udgør 20 % tonerfarve. Nogle særligt
intensive farvetoner begynder alle-
rede ved en tilsætningsmængde på
ca. 15 % at dække underlaget. Også
her bør der udføres forudgående for-
søg, hvor farvetonen konstateres.
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Givtig balsam af bi- og plantevoks med
naturlig citrusduft til træmøbler.
Giver honningtonede, diffusionsåbne
overflader indendørs.

> Også til kork
> Perfekt voksbeskyttelse
> Til forædling af møbler

Classic
Møbelbalsam 
Nr. 173

indtil
50 m2

0,10 l | 0,40 l

Træmøbler får med en balsam af bi-
og plantevoks honningsfarvede over-
flader, der føles vidunderlige. Ved
siden af den optiske effekt beskytter
en møbelbalsam værdifulde træmø-
bler ved mekanisk belastning.

Balsamen påføres med en kugle af 
jutelærred. Ønskes et silkemat resul-
tat, poleres efter 4 timer, for et mere 
silkeblankt resultat poleres overfla-
den efter 24 timer.

Voksbalsam til træmøbler og korkflader.
Voksen påføres med jutelærred eller ved
varmsprøjtning, og poleres silkemat i sta-
dig blød tilstand. På normalt belastede
overflader er træet dermed langvarigt og
godt beskyttet.

> Enkel anvendelse
> Specielt til møbler med hårdt slid 
> Meget givtig, mange anvendelses-

muligheder

Classic
Hård Voks, Classic 
Nr. 971

indtil
50 m2

0,40 l | 2,50 l 

Voks
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Voks

Tip: når større flader skal behandles, kan Bivoksbalsam Nr. 981 også 
påsprøjtes. Der efterpoleres tidligst efter 20 minutter – og senest 1 time efter 
påføringen.
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Flydende bivoksbalsam der påføres med
klud eller pensel. Giver silkeblanke,
honningtonede træoverflader inde.
Polering efter 20-60 minutter giver silke-
matte og efter 1-4 timer silkeblanke over-
flader.

> Slidstærk 
> Til forædling af møbler 
> Berøringsvenlige overflader

Classic
Bivoksbalsam 
Nr. 981 

indtil
20 m2

0,75 l |
2,50 l | 20,0 l
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Anvendelsesoversigt*

Behandling Farvet & farveløs 
lasering af træ 

Farvet & hvid 
maling af træ Farveløs maling af træ

System Aqua Classic Aqua Classic Aqua

Grunding 

Mellem-Maling  

Nr. 127 Nr. 117
Nr. 117

--- ---

Nr. 127 Nr. 117
Nr. 117 Nr. 231
Nr. 231
Nr. 253 Nr. 933

Nr. 127
Nr. 117

---

Maling Nr. 160 Nr. 930
Nr. 814
(årer ses let igennem)

Nr. 250-90 Nr. 935
Nr. 260-90 Nr. 936
Nr. 250/Nr. 260

Nr. 251
Nr. 261

Optik (Halv-) Transparent lasurlag Dækkende malinglag Transparent malinglag

Rengøring  Nr. 435 Nr. 435 Nr. 435

Behandling Farvet & hvid maling 
af metal Hvid maling af radiatorer

System Aqua Classic Aqua

Grunding Nr. 234 Nr. 234 Nr. 234

Maling
Nr. 250-90 Nr. 935
Nr. 260-90 Nr. 936
Nr. 250
Nr. 260

Nr. 257

Optik Dækkende malinglag Dækkende malinglag

Rengøring Nr. 435 Nr. 435

Behandling Oliering af træmøbler Voksbehandling af træmøbler

System PurSolid Classic Aqua Classic

Grunding --- --- Nr. 117 ---

Maling Nr. 108 Nr. 121
Nr. 143

Nr. 173
Nr. 971
Nr. 981

Tonerfarve  
til olier

Nr. 150 Nr. 150 --- ---

Optik honningtonet/træårer honningtonet/træårer

Pleje Nr. 106 Nr. 107

Behandling Havemøbler Terrasser

System Aqua Classic Classic

Forbehandling Nr. 811 Nr. 811 Nr. 801

Maling
Nr. 115 Nr. 102-81

Nr. 102-85
Nr. 102-92

Nr. 110-81
Nr. 110-85
Nr. 110-89

Optik (Halv-)Transparent Malinglag (Halv-)Transparent Malinglag 

Pleje som angivet under Maling som angivet under Maling 

* Anvendelser er optionale og afhængig af underlag og træets beskaffenhed. Læs venligst vores aktuelle tekniske datablade på www.auro.dk  eller
www.auro.com. De nævnte forbrugsmængder i de tekniske datablade er kun vejledende og uforpligtende anslåede mængder på glatte underlag med
middel absorbtionsevne ved én påføring. 
Det aktuelle forbrug og produkters egnethed på underlag, der ønskes behandlet, må altid afprøves ved forudgående forsøg.
Fotos: AURO AG; Sixay Furniture (S. 6, 7, 21, 25, 26); AURO Greece (S. 18, 22, 27)
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Træ er uforligneligt. Gennem alle tider har naturproduktet med dets forskelligartede fremtræ-

delsesformer været midtpunkt i et skønt hjem. Derved er det stadig et af verdens mest moderne

materialer. Gulve af massivt træ - hvad enten det er ædel parket eller hyggelige bræddegulve - ser

ikke bare godt ud, men føles også behagelige, og understøtter et velgørende indeklima. Behandlet

og plejet naturligt med AURO, er de førstevalget, hvor mennesker bor godt.

Et stærkt  
... skridt

Olie  32

Voks  37

Olie-voks-kombination 38

Aqua - alternativet 41

Lud  42

Sæbe 43

Rengøring & pleje 44

Anvendelsesoversigt 47
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1 Gang Olie egner sig til alle gængse
træsorter og anvendelsesområder
indendørs. Som regel er den enkelte
behandling tilstrækkelig til på råt træ, 
at opnå plejelette og æstetisk vir-
kende overflader. Anvendelsen på for-
olierede overflader forhøjer
be skytt els es virkningen og intensive-
rer den naturlige træfarvetone. 
Fugtighedsudsving bliver reguleret og
modstandsdygtigheden bliver for-
bedret.

Den hvide pigmentering i 1 Gang Olie
– Natur modvirker den mørkere inten-
sivering af træfarvetonen, og egner
sig især til lyse træsorter (f.eks. ahorn,
ask og birk).

32
Tr

æ
gu

lv
e

Beskyttende olie til ubehandlede eller
forolierede træmøbler og gulve.
Giver plejelette overflader og forstærker
træets farvetone. Påfør – aftør overskyd-
ende olie- polér: færdig!

> Enkel anvendelse
> God for mennesker & natur
> Rene naturolier, opløsningsmiddelfri

PurSolid
1 Gang Olie  
Nr. 109

indtil 
20 m2

1,0 l | 2,50 l

Beskyttende olie til ubehandlede eller
forolierede træmøbler og gulve af lyse 
træsorter. Giver hvidpigmenterede,
plejelette overflader. Påfør – aftør 
overskydende olie- polér: færdig!

> Enkel anvendelse 
> God for mennesker & natur
> Rene naturolier, opløsningsmiddelfri

PurSolid
1 Gang Olie - Natur
Nr. 109-90

indtil 
20 m2

1,0 l | 2,50 l

Olie 
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Gulve olieret med PurSolid Hårdolie
Nr. 123 har en ædel „antændt“ 
farvetone og er med en dyb impræg-
nering godt og langvarigt beskyttet.
Anvendelsen er enkel: olien påføres 
træet med rulle eller spartel. Derefter
– efter ca. 10 minutter: ensartet ind-
masseres, fordeles og fjernes over-
skydende, ikke indtrængt olie med
klude eller med en polérpad. Der må
ikke restere glanssteder med stående
olie. Lad afslutningsvis tørre i 24 timer.

Transparent olie til trægulve og
korkoverflader samt andre stærkt bela-
stede flader indendørs. Giver med enkel
anvendelse slidstærke, honningtonede
overflader. Farvet tonbar med AURO 
Tonerfarve til Naturharpiksolier Nr. 150.
Farvetoner se side 24.

> Opløsningsmiddelfri
> Meget slidstærk
> Enkel anvendelse

PurSolid
PurSolid Hårdolie 
Nr. 123

indtil
25 m2

0,375 l | 0,75 l
2,50 l | 10,0 l

Olie 

Tip: polérmaskiner letter arbejdet betydeligt på større flader.
Mange faghandlere tilbyder udlejning af passende maskiner.
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Hårdolie Nr. 126 er klassikeren
blandt AURO-olierne: den egner sig til
normalt belastede gulve, og giver
med sin honningtone glød til træet.
Under arbejdet og i de første dage
efter behandlingen dufter der af æte-
riske olier, da olien indeholder appel-
sinolie som opløsningsmiddel.

Hårdolie til indendørs brug. Til alenebe-
handling af normalt belastede flader af
træ eller som grunder til absorberende
flader før olie- eller voksbehandling.
Giver honningtonede overflader. Farvet
tonbar med AURO Tonerfarve til Naturhar-
piksolier Nr. 150. Farvetoner se side 24.

> Også til kork
> Meget slidstærk
> Enkel anvendelse

Classic
Hårdolie 
Nr. 126

indtil
20 m2

0,375 l | 0,75 l
2,50 l | 5,0 l | 20,0 l

Hvidpigmenteret hårdolie til trægulve
indendørs. Til møblernes skandinaviske
look. Ubehandlet træ beholder med hvid
hårdolie i lang tid sin lyse farvetone.

> Meget slidstærk
> Enkel anvendelse
> Virker trætonebevarende

Classic
Hårdolie - hvidpigmenteret 
Nr. 126-90

indtil
20 m2

0,375 l | 0,75 l
2,50 l | 10,0 l 

Den, der gerne vil beskytte sit træ med olie, og som samtidig ikke bryder sig om,
at træet mørknes med tiden, finder her alternativet: med den hvidpigmenterede
variant af hårdolierne, Nr. 126-90, forbliver træet lyst i nogle år, uden at virke 
„hvidmalet“.

Olie
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Voksbehandlede trægulve kendes på
deres ædle glans, og fordi de er
skønne at røre ved. Men voksbehand-
lingen skal selvfølgelig ikke kun op-
fylde optiske krav: voksen danner et
tyndt beskyttelseslag, der forhøjer
gulvets slidstyrke.

Meget langtrækkende balsam af bi- og 
plantevoks til trægulve, linoleum, kork og
uglaserede lerfliser. Forædler og beskyt-
ter vedvarende. Poleres silkemat i stadig
blød tilstand.

> Yderst givtig
> Meget slidstærk
> Enkel anvendelse

PurSolid
Hård Voks 
Nr. 171

indtil
100 m2

0,10 l |
0,40 l | 2,50 l

Den smudsafvisende Hård Voks Nr. 171 er en balsam af bivoks og plantevoks, der
er velegnet til alle træsorter, linoleum, kork og uglaserede lerfliser. Den påføres
med en jutebold eller ved varmsprøjtning, og poleres silkemat, mens den stadig er
blød. På normalt belastede overflader og ved regelmæssig pleje er træet i lang tid
godt beskyttet.

Voks
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Professionelle forarbejdere værdsæt-
ter den rationelle, effektive bearbejd-
ning af større flader med „2 i
1-produkter“. På den måde bliver
træet samtidigt olie- og voksbehand-
let – i én arbejdsgang.
Håndværkeren kan vælge mellem 
den opløsningsmiddel- og vandfrie
PurSolid-variant eller 
Classic-varianten med æteriske olier.

Til trægulve: olie- og voksbehandling
i én arbejdsgang. Proffesionelt produkt
til den rationelle erhvervsmæssige og in-
dustrielle anvendelse. Giver efter pole-
ring en berøringsvenlig, silkeagtig og
honningtonet overflade.

> Meget givtig
> Enkel anvendelse
> Vand- og smudsafvisende

PurSolid
2 i 1 Olie-Voks, PurSolid 
Nr. 128 

up to 
33 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Proffesionelt produkt for den rationelle
erhvervsmæssige og industrielle anven-
delse. Giver efter polering en særligt be-
røringsvenlig, silkeagtig og honningtonet
overflade. Med naturlig citrusduft.

> Enkel anvendelse
> Meget slidstærk 
> Særligt berøringsvenlig

Classic
2 i 1 Olie-Voks, Classic 
Nr. 129

up to 
20 m2

0,375 l | 0,75 l |
5,0 l | 20,0 l

Olie-voks-
kombination

AURO tilbyder fagfolk to flydende olie-voks imprægneringer, som er gode at ar-
bejde med, og hurtige at påføre. Efter poleringen fremstår en særligt berørings-
venlig og silkeagtig overflade. Resultatet er en overfladeforædling, der problemløst
kan efterplejes eller fornys.
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Med blot en enkelt påføring opnås sam-
tidig en olieret og voksbehandlet over-
flade i fremragende kvalitet og bestand-
 ighed. Den er egnet til professionelle an-
vendelsesområder, opløs nings middelfri,
og lader sig bedst påføre med rulle.

> Meget langtrækkende 
> Plejelette overflader
> Enkel at anvende

PurSolid
1 Gang Olie-Voks 
Nr. 125

indtil
40 m2

0,75 l | 2,50 l 

„2 i 1“-produktet til gør-det-selv-
brug: Med kun en enkelt påføring bli-
ver trægulve både olieret og
voksbehandlet.
Det opløsningsmiddelfrie produkt
lader sig enkelt påføre med rulle på
ubehandlet eller forolieret træ.
Efter poleringen – indenfor 1 time
efter påføringen fremstår en perfekt 
overflade, der allerede efter et døgn
kan aftørres med en fugtig klud.

Olie-voks-
kombination

Tip: fladerne er meget plejelette. Rengør enkelt med AURO Gulv-Rengøring   
Nr. 427 og plej med AURO Gulvpleje-Emulsion Nr. 431.
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AURO har indenfor rammerne af et
forskningsprojekt udviklet et opløs-
ningsmiddelfrit alternativ til PurSolid-
og opløsningsmiddelholdige produk-
ter: det fuldstændig opløsningsmid-
delfrie, vandbaserede Aqua- sortiment.
Aqua-produkter er tydeligt duftsva-
gere, træfarvetonen fremstår efter be-
handlingen mere naturtro og med
mindre „glød“.

Grunder til AURO Aqua-Gulvlak Nr. 267 og
AURO Gulvvoks Nr. 187 på ikke-indholds -
stofrige træsorter og træmaterialer inden-
dørs. Indholdsstofrige træsorter* grun des
med AURO Specialgrunder Nr. 117.

> Til trægulve
> Enkel anvendelse
> God for mennesker & natur

Aqua
Hård Grunder 
Nr. 127

indtil
14 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Let honningtonende voksbeskyttelse af
bi- og plantevoks til gulvoverflader af træ
eller linoleum. Indholdsstofrige træsor-
ter* forbehandles med AURO Special-
grunder Nr. 117. Der poleres indenfor 20 -
60 minutter efter påføringen.

> Opløsningsmiddelfri
> Enkel anvendelse
> Værdifuld overfladebeskyttelse

Aqua
Gulvvoks 
Nr. 187

indtil
25 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Transparent gulvlak til anvendelse inde
med moderat glans. Giver meget slid-
stærke og smudsafvisende trægulve.
Indholdsstofrige træsorter* forbehandles
med AURO Specialgrunder Nr. 117.

> Enkel anvendelse
> Slidstærk og skridsikker             
> Værdifuld overfladebeskyttelse

Aqua
Gulvlak
Nr. 267

indtil
17 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Om der anvendes gulvvoks eller gulv-
lak afhænger af den personlige smag
og gulves benyttelse. Gulve behand-
let med AURO gulvlak er kendetegnet
ved stor slidstyrke og en dæmpet,
moderat glans.

* En liste over indholdsstofrige 
træsorter findes på side 8. 

Aqua - 
alternativet
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Til lyse trægulve i skandinavisk stil: let
hvidpigmenteret lud til nyslebet massivt
nåletræ indendørs. Derefter behandles
med AURO Træsæbe Nr. 403 eller AURO
Hvid Træsæbe Nr. 404.

> Brugsklar
> Naturligt udseende
> Til bevaring af lys trætone

Nåletræslud 
Nr. 401

indtil
10 m2

2,0 l

Et alternativ til mørke, olierede gulve
er trægulve, der bevares lyse ved
hjælp af en behandling med lud og
sæbe, hvorved træets oprindelige
lyse træfarvetone bevares. Selv en
lysbetinget eftermørkning kan på 
denne måde forhindres. Først be-
handles de nye og slebne nåle- eller
løvtræsgulve med den let hvidpig-
menterede lud, og plejes efterføl-
gende med træsæbe. Påføringen
foregår med pensel, fladestryger
eller en skumstofrulle, og der anven-
des handsker og beskyttelsesbriller
under arbejdet.

Til lyse trægulve i skandinavisk stil: let
hvidpigmenteret lud til nyslebet massivt
løvtræ indendørs. Derefter behandles
med AURO Træsæbe Nr. 403 eller AURO
Hvid Træsæbe Nr. 404.

> Brugsklar
> Naturligt udseende
> Til bevaring af lys trætone

Løvtræslud
Nr. 402

indtil
10 m2

2,0 l

Denne slags træbehandling giver
åben porede, helt diffusionsåbne
over flader, der fremstår helt lyse og
naturlige. Da behandlingen kun er be-
grænset smudsafvisende, anbefaler
vi, at den anvendes på gulve med 
begrænset brug. Den regelmæssige
efterpleje afhænger af gulvenes brug.

Lud 
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Træsæbe til efterbehandling af massive
trægulve, der er behandlet med AURO
Nåletræslud Nr. 401 eller AURO Løvtræ-
slud Nr. 402 indendørs.

> Givtigt koncentrat
> Til sæbebehandling
> Til rengøring og pleje

Træsæbe  
Nr. 403

indtil
50 m2

2,0 l

Trægulve forbehandlet med lud
efterbehandles to til tre gange med
en sæbeopløsning. Sæben virker
frem ragende mod tilsmudsninger.
Selv vandskjolder og lette trykmærker
lader sig fjerne, når gulvet sæbebe-
handles. En gulning af træoverfladen
forhindres samtidig gennem en regel-
mæssig pleje med den hvide træsæbe.

Træsæben fortyndes 1:10 med vand
og påføres, og indmasseres efterføl-
gende med en bonemaskine med
polérpad. Indenfor 15 minutter fjernes
evt. overskydende sæbeopløsning,
der ikke er trængt ind i træet. Efter en
halv dags tørring kan sæbebehand-
lingen gentages.

Hvidpigmenteret træsæbe til efterbe-
hand   ling af massive trægulve, der er be-
handlet med AURO Nåletræslud Nr. 401
eller AURO Løvtræslud Nr. 402 inden-
dørs.

> Givtigt koncentrat
> Til sæbebehandling
> Til rengøring og pleje

Træsæbe - hvidpigmenteret 
Nr. 404

indtil
50 m2

2,0 l

Til rengøring og pleje anvendes træsæbe fortyndet 1:10 med vand. Afhængigt af
den ønskede lysningseffekt anvendes den hvide eller farveløse træsæbe, og det er
også muligt at blande de to sæber. Gulvet aftørres fugtigt med sæbeopløsningen,
derefter udvaskes gulvkluden først i vand (hold en ekstra spand vand klar), og vri-
des grundigt, hvorefter den igen vædes med sæbeopløsningen. Efter afvaskningen
skal gulvet have lov at tørre. 

Sæbe 
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For at olierede og voksbehandlede
trægulve i lang tid beholder deres
skønne udseende, er det nødvendigt
med regelmæssig efterpleje. Har der
allerede dannet sig nogle vokslag
eller er gulvene stærkt tilsmudsede,
kommer Kraft-Rengøring til undsæt-
ning. Den opløser de gamle belæg-
ninger og danner igen en tynd,
beskyttende voksfilm.

Gulvpleje-Emulsion er det universelle
milde plejemiddel til olierede og
voksbehandlede overflader, der re-
gelmæssigt anvendes sammen med
gulvmoppen.

Andre rengøringsmidler til gulve af andre materialer end træ findes under rubrik-
ken ”Gulve” indenfor vores rengøringssortiment „Brillante Løsninger“.

Voksbehandlede, stærkt tilsmudsede
gulve bliver igen som nye: opløser gamle
vokslag, gør grundigt rent og danner igen
en meget tynd og beskyttende voksfilm.
Egnet til voksbehandlede træ-, parket-,
cotto- eller korkgulve.

> Antistatisk
> Meget effektiv
> Rengør, plejer og beskytter

Kraft-Rengøring  
Nr. 421

1,0 l | 5,0 l

Mildt plejemiddel til gulve, der er be-
handlet med (alle AURO-) olier og vokser.
Regelmæssig pleje giver langvarigt
skønne trægulve.

> Antistatisk
> Rengør, plejer og beskytter
> Meget givtigt koncentrat

Guvlpleje-Emulsion 
Nr. 431

1,0 l | 5,0 l

Rengøring & pleje
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Til den enkle efterpleje af olierede
eller voksbehandlede gulve har 
AURO udviklet plejeolien og plejevok-
sen. Først rengøres fladerne grundigt
med AURO Kraft-Rengøring Nr. 421. På
den måde afvaskes ved siden af til-
smudsninger samtidig indholdsstof-
fer fra træet, der ellers kunne få
indflydelse på tørringen af de ple-
jende, olieholdige bestanddele i ple-
jeproduktet. Hvis træet føles ru,
anbefales en finslibning.

Enkel pleje og beskyttelse til alle olierede
trægulve. Giver brillante, smuds- og vand-
afvisende overflader, der samtidig er dif-
fusionsåbne og antistatiske.

> Meget givtig
> Ideel plejebeskyttelse
> Enkel anvendelse

Plejeolie 
Nr. 106 

indtil
83 m2

1,0 l

Plejeolien eller plejevoksen fortyndes
1:1 med vand, og fordeles fugtigt på
gulvet. Efter ca. 15 minutter poleres
efter med en skure-/polérmaskine
med hvid eller beige polérpad. Efter
24 timer kan gulvet igen benyttes. En
yderligere behandling med plejepro-
dukterne er mulig, og forhøjer beskyt-
telseslagets modstandsdygtighed.

Enkel pleje og beskyttelse til alle voks-
behandlede træmøbler og gulve. Giver
brillante overflader: smuds- og vandafvi-
sende, diffusionsåben og antistatisk.

> Meget givtig
> Ideel plejebeskyttelse
> Enkel anvendelse

Plejevoks 
Nr. 107

1,0 l

Rengøring & pleje
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Anvendelsesoversigt*

Behandling Trægulve - oliering Trægulve – 
oliering & voksbehandling Trægulve - lakering

System PurSolid Classic Aqua PurSolid Classic Aqua

Forbehandling --- --- Nr. 127
Nr. 117

Nr. 127
Nr. 117

Olieprodukt
Nr. 123 Nr. 126
Nr. 109 Nr. 126-90
Nr. 109-90

Nr. 123 Nr. 126
Nr. 109 Nr. 126-90
Nr. 109-90

Nr. 267

Voksprodukt --- Nr. 187 Nr. 171 Nr. 171 ---

Optik Let honningtone Let honningtone Transparent laklag

Rengøring/pleje Nr. 427 / Nr. 106 Nr. 431 / Nr. 107 Nr. 427

Behandling Olie-Voks kombination Lud & sæbe Rengøring & pleje

System PurSolid Classic Lud     Sæbe   Rengøring    Pleje

Forbehandling --- --- Nr. 401 Nr. 403
Nr. 402 Nr. 404 --- ---

Produkt/
behandling

Nr. 125 Nr. 129
Nr. 128

Nr. 401 Nr. 403
Nr. 402 Nr. 404

Nr. 421 Nr. 431
Nr. 106
Nr. 107

Optik Let honningtone Lysnet ---

Rengøring/pleje Nr. 427 / Nr. 107 --- ---

* Anvendelser er optionale og afhængig af underlag og træets beskaffenhed. Læs venligst vores aktuelle tekniske datablade på www.auro.dk  eller
www.auro.com. De nævnte forbrugsmængder i de tekniske datablade er kun vejledende og uforpligtende anslåede mængder på glatte underlag med
middel absorbtionsevne ved én påføring. Det aktuelle forbrug og produkters egnethed på underlag, der ønskes behandlet, må altid afprøves ved for-
udgående forsøg.

Fotos: AURO AG; Sixay Furniture (page 32, 42)
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Hvem mener, at vægge altid skal have det samme udseende? Farver hører til livet ligesom musik

og tillokkende dufte. En ædelt skabt naturlig fiberpuds kan virke som lærred for din kreative kom-

position. Med de rigtige farvesammensætninger kan du få rummene til, at virke større eller min-

dre, og samtidig tilføre en egen atmosfære i hver del af boligen. Også mangfoldigheden af

overleverede påføringsteknikker, struktureffekter og kunstneriske mønstre fra alle verdenshjør-

ner, har altid fascineret menneskene. Fantasien kender ingen grænser.

Mod på 
farver

Grunding 50

Vægmaling 52

Vægpuds 54

Fuldtone- og tonermaling 56

Væglasur-plantefarver 58

Væglasur-voks 59

Vægmaling (specialformål) 60

Profi-kalksortiment 62

Kalkkasein-Maling 67
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Bedste underlagsforberedelse før puds 
eller vægmaling på stærkt eller uregel-
mæssigt sugende vægmaterialer (f.eks.
gips- og gipsfiberplader, mineralsk in-
dendørspuds).

> Godt fæstnende
> Meget givtigt koncentrat
> Til optimal underlagsforberedelse

Dybdegrunder 
Nr. 301

indtil
20 m2

2,0 l | 5,0 l

Det optimale maleresultat på vægge
afhænger især af en omhyggelig for-
beredelse af underlaget. 
Når små revner og huller før malear-
bejdet Ikke bortspartles, fremstår
disse ujævnheder tydeligere, når der
er malet.

Stærkt eller uregelmæssigt sugende 
materialer, som f.eks. gipsplader, skal
forbehandles med en grunder, for at 
der kan opnås et ensartet maleresul-
tat. Uregelmæssige, matte steder i
malinglaget undgås på denne måde.

Fylder revner, huller og fuger i vægge,
udglatter ujævnt murværk og tilbyder
dermed en ideel forberedelse før tapet-
sering og malerarbejde. Pulveret omrøres
enkelt med vand og påføres med spartel
eller murerske.

> Til selvomrøring
> Enkel at anvende
> Hurtigt overarbejdbar

Vægspartel 
Nr. 329

0,5 kg | 3,0 kg

Grunder og fortyndingsmiddel for
maling med AURO Silikatmaling Nr. 303.
Yderligere egnet som grunder ved maling
med AURO Friskhvid Nr. 328 på gipspla-
der. Fortyndes 1:2 med vand.

> Uden acryl
> Forarbejdningsklar 
> Til forkislingsegnede underlag

Silikatbinder 
Nr. 304

indtil
20 m2

2,0 l

Grunding
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Den lugtneutrale grunder er meget
givtig, og lader sig overmale med alle
typer AURO vægmaling, kalkmaling
og vægpuds på dertil egnede under-
lag inde. Produktet kan også anven-
des alene, når der ikke følger nogen
former for overfladebelastning, f.eks.
på mørke loftspaneler.

Problemløser ved grunding af svære
underlag på vægge og lofter (inde). Egnet
til neutrale, mineraliske, organiske un-
derlag, f.eks. puds, ler, beton, murværk,
savsmuldstapet, gipsplader og især ved
renovering på gamle malinglag.

> Påføres med rulle og pensel
> Lugtfri vedhæftningsformidler
> Kan tones med 

Fuldtone- & Tonermaling

Universal-Grunder
Nr. 305

indtil
16 m2

2,5 l |
5,0 l | 10,0 l

Grunder
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Åbenporet mat-hvid vægmaling med
naturlig citrusduft. Vaskebestandig
kvalitet, der kun sprøjter og drypper
meget lidt under forarbejdningen. Kan
tones med AURO Fuldtone- & Tonerma-
ling Nr. 330.

> God dækkeevne 
> Vaskebestandig
> Påføres med rulle og pensel

Rumhvid
Nr. 320

indtil
9 m2

5,0 l | 10,0 l

Til fladearbejde på tapet og puds
tilbydes hvid vægmaling i forskellige
kvaliteter. Alt efter belastningen om-
fatter udvalget tre forskellige kvalite-
ter. For at malearbejdet lykkes fejlfrit,
males først de rengjorte kanter og
hjørner med en passende pensel, og
straks derefter de øvrige flader med
en rulle. Ved stærkt sugende underlag
er det først nødvendigt at grunde med
Dybdegrunder Nr. 301.

Åbenporet mat-hvid vægmaling med
naturlig citrusduft. Vaskebestandig
kvalitet med en højere dækkeevne end
Rumhvid nr. 320. Drypper og sprøjter 
meget lidt. Kan tones med AURO
Fuldtone- & Tonermaling Nr. 330.

> Også til lerpuds
> Højt dækkende vægmaling
> Giver perfekt maleresultat

Vægmaling
Nr. 321 

indtil
9 m2

5,0 l | 10,0 l

Skurebestandig og slidstærk kvalitet
med højeste hvidgrad til professionel
brug. Drypper og sprøjter meget lidt. 
Kan tones med AURO Fuldtone- & Toner-
maling nr. 330.

> Meget givtig
> Skurebestandig
> Meget god dækkeevne

Objektmaling 
Nr. 322

indtil
10 m2

5,0 l | 10,0 l

Skal ældre malinglag på f.eks. sav-
smuldstapet males over, må det først
afgøres, om overfladen stadig kan op-
tage maling. Hvis det ikke er tilfældet,
må den gamle maling komplet fjer-
nes, før der igen kan males. Det
samme gælder ved ældre, svagt hæf-
tende malinglag.

Vægmaling
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Med Rulle- & Strygepuds Nr. 307 (fin), Nr. 308 (mellem) og Nr. 309 (stor)
er, alt efter påføringsværktøj og valgt kornstørrelse, det muligt, at opnå
forskellige struktureffekter. Påføring med pensel giver f.eks. et helt
andet overfladebillede, end når der anvendes rulle.

Til let struktur på væggen eller som godt
hæftende underlag til pudsbehandlinger:
finkornet, hvid dispersions-vægmaling.

> Højt dækkende
> Finkornet
> Til rulle og pensel

Strygegrund
Nr. 302 

indtil 
8 m2

5,0 l | 10,0 l

Mat-hvid mellemkornet puds. Åbenporet,
godt dækkende og også let at forarbejde
for lægfolk. Findes også som finkornet
udgave (Nr. 307) og storkornet (Nr. 309).

> Højt dækkende
> Til rulle og pensel
> Mange designmuligheder

Rulle- og Strygepuds 
(mellemkornet) Nr. 308

indtil
2,5 m2

16,0 kg

Individuelt strukturerede vægge får 
rummene til at virke mere levende,
varmere og interessante. Til påføring
med rulle eller pensel findes der for-
arbejdningsfærdigt AURO puds med
forskellig kornstørrelse. Strygegrund
Nr. 302 er meget finkornet, og er med
sin dækkende hvidhed og på grund af
sin glathed ideel til senere lasering.

Vægpuds

Tip: Når der ønskes farver, kan de forskellige typer puds tones med AURO
Fuldtone- & Tonermaling Nr. 330 eller der kan laseres med AURO Væglasur-
Plantefarve Nr. 360 med AURO Væglasur-Plantefarve Nr. 360 ovenpå den
hvide Strygegrund Nr. 302 eller på de tre forskellige typer Rulle- & Strygepuds.
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Formbar struktur med cellulosefibre:
hvid dekorationspuds til individuelle
vægge. Kan påføres med spartel, stryges
med kvast, glatspartles eller  individuelt
struktureres.

> Meget smidig
> Let anvendelse
> Fløjlsmat overflade

Fiberpuds (inde) 
Nr. 311

indtil
1 m2

10,0 l

Din kreative fantasi (med spartel eller
sågar med hænderne) udfordrer den
stærkt modellerbare Fiberpuds 
Nr. 311. Designmulighederne er
mange.
Bland f.eks. uld i pudsen eller efterlad 
aftryk fra muslingeskaller, for at opnå
stilfulde effekter. Vægge designet
med AURO-puds behøver ikke, at for-
blive hvide.  Ved siden af muligheden
for at tone de forskellige typer puds,
kan interessante accenter tilsættes,
når den gennemtørre puds efterføl-
gende laseres.

Vægpuds
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Muntre, smagfulde eller trendy farver til
dine vægge med naturlige jord- og mine-
ralpigmenter: kan også anvendes rene
som særligt kraftig fuldtone-vægmaling.

> Enkel anvendelse
> Individuelt farvedesign
> Til dækkende og laserende anstrøg

Fuldtone- og Tonermaling
Nr. 330

indtil 
10 m2 *

0,25 l |
0,50 l | 2,50 l

En gang imellem skal der farver på!
En hyldest til fantasien. Farveglade
vægge og lofter gør det klart for en-
hver, hvad det er for nogle personer,
der bor indenfor boligens fire vægge.

AURO Fuldtone- & Tonermaling kan
anvendes i mange sammenhænge:
den kan tilføre farve i de forskellige
dispersions-vægmalinger eller –puds
eller den kan anvendes alene som
kraftig fuldtonefarve direkte på 
væggen.

* ved anvendelse som fuldtone

Følgende vægmalingprodukter fra
AURO lader sig tone med Fuldtone- &
Tonermaling Nr. 330: 
Nr. 305, 320, 321, 322 og 323 samt
puds Nr. 302, 307, 308, 309 og 311.

Farvevalgets kvaler
I vores farvetoneblokke med originale
malingopstrøg vises 160 fint nuance-
rede farveideer af tonet Vægmaling
Nr. 321, der let opnås efter vores an-
visninger omkring
blandingsforhold. Farveblokkene lig-
ger parat hos din AURO faghandler.

Okker-Gul
330-10

Persisk-Rød 
330-30

Kromoxid-Grøn
330-60

Jernoxid-Brun
330-81

Engelsk-Rød
330-32

Jernoxid-Brun
330-82

Ultramarin-Bå
330-50

Jord-Sort
330-99

Standardfarvetoner

Fuldtone- og 
Tonermaling
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Væglasurer fortryller væggene, og
giver nye sanseindtryk. Når du laserer
med flere sarte farvelag ovenpå hinan-
den (lad hvert lag tørre), opnås ”le-
vende” vægge, der tydeligt adskiller
sig fra endimensionelle, ensfarvede
vægge. Ved stærkere fortynding end
1:3 med vand anbefales tilsætning af
Væglasur-Bindemiddel Nr. 379.

Som bedste grundlag for væglasur
fungerer en frisk hvid puds (AURO 
Nr. 302/ 307/ 308/ 309) eller en hvid
vægmaling (AURO Nr. 320/321/322).

Hvis du ønsker, at lasere på en for-
håndværende hvid væg, skal du være
opmærksom på, om den evt. kan have
nogle diskrete pletter og beskadigel-
ser. En supplerende påføring af den
hvide Strygegrund (Nr. 302) fore-
bygger senere overraskelser.

Lasurfarver af rene plantepigmenter.
Fortyndes alt efter ønsket farveintensitet
med vand og påføres med lasurbørste
eller påduppes med svamp på hvide
vægge.

> Meget givtig
> Enkel anvendelse
> Giver middelhavsstil

Væglasur-Plantefarve 
Nr. 360

indtil
66 m2

0,375 l | 0,75 l

Standardfarvetoner

Reseda-Gul 
360-11

Krapp-Rød 
(Gultone)

360-21

Reseda-Krapp-
Orange
360-29

Krapp-Rød
(Blåtone)
360-38

Indigo-Rødviolet
360-41

Cochenille-Rød
360-49

Cochenille-Rød 
360-51

Bladgrøn 
360-61

Tilsættes AURO Væglasur-Plantefarver
Nr. 360, når disse fortyndes mere end
1:3 med vand. Eller som bindemiddel
ved egen fremstilling af væglasurer af
pulverpigmenter. 
(ikke i AURO-sortimentet).

> Meget givtig
> Enkel anvendelse
> Giver middelhavsstil

Væglasur-Bindemiddel
Nr. 379

0,375 l |
0,75 l | 5,0 l

Væglasur-
Plantefarve
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Glade, lysende lasurfarver med sup-
plerende voksbeskyttelse:
væglasur-voksen er det ideele valg til
børneværelse, køkken, gang og entré.

Den fortyndes alt efter den ønskede
farveintensitet med vand og påføres
med lasurbørsten ("liggende 8-taller") 
eller påduppes med svamp på de
hvide vægge. 

Lasuren tørrer derefter mælkeagtig
op og udfolder sin fulde, lysende
farve ved polering af den i lasuren in-
deholdte voks med en blød klud eller
børste. Vokslaget beskytter væggen
mod spor fra snavsede børnefingre.  

Intensivt lysende lasurfarver med sup-
plerende voksbeskyttelse. De ideele far-
ver til stærkt benyttede rum som
børneværelse, gang og entré.

> Meget givtig
> Enkel anvendelse
> Giver middelhavsstil

Væglasur-Voks 
Nr. 370

indtil
17 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l

Standardfarvetoner

Majsgul
370-10

Koral  
370-32

Himmelblå 
370-50

Pistacie  
370-60

Mineral-Hvid
370-90

Væglasur-
Voks

Tip: Den farveløse version påføres rundt om alle Stikkontakter, og beskytter
usynligt. Vokslaget lader sig senere løsne fra underlaget med hjælp
fra AURO Håndopvaskemiddel Nr. 473.
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Årsagerne til skimmelsvampproble-
mer er mange: stadigt tættere huse,
utilstrækkelige ventilationsforhold
eller byggemangler. Naturlig maling
på sumpkalkbasis skaffer afhjælp-
ning: sådan kan du allerede, når væg-
gene skal males, modvirke en
potentiel skimmelsvampdannelse.

Typisk for denne maling: under påfø-
ringen virker den transparent, og bli-
ver først efter tørringen hvid.

Biocider anvendes sikkert. Læs brugervejledning og produktinformation før brug.

Forebyggende skimmelbeskyttelse gen-
nem høj pH-værdi! Diffusionsåben væg-
maling med god dækkeevne.
Suppler en de behandling før med AURO
Skimmel-Fjerner Nr. 412 og AURO 
Skimmel-Stop Nr. 413 anbefales.

> Diffusionsåben
> God dækkeevne
> Vaskebestandig

Anti-Skimmel-Maling
Nr. 327

indtil
10 m2

1,0 l | 5,0 l

Forarbejdningsfærdig enkomponent-ren-
silikatmaling uden acrylbindemiddel til
hvide, matte behandlinger indendørs.
Den grundes med AURO Silikatbinder 
Nr. 304, og  besidder en let fyldig karak-
tér. Meget diffusionsåben.

> Kunststoffri
> Ren mineralsk
> Forkislingsdygtig

Silikatmaling
Nr. 303

indtil
10 m2

5,0 l | 10,0 l

Er skimmelsvampproblemet der alle-
rede, får du hurtigt hjælp med Skim-
mel-Fjerner Nr. 412 og  AURO
Skimmel-Stop Nr. 413. Afsluttende
males med AURO Anti-Skimmel-
Maling Nr. 327. Alle tre produkter fås
samlet som pakken Pur-San3 Nr. 414
(se side 95). For en vedvarende løs-
ning må årsagen til dannelsen af
skimmelsvampe og deres vedvarende
eliminering ubetinget findes.

Traditionel vægmaling på sumpkalkbasis
til anvendelse inde. Bedst egnet til rum
med større fugt- og temperaturudsving
som køkken, kælder, bad og grovkøkken.

> Diffusionsåben
> Kan aftørres
> Enkel anvendelse

Kalkmaling 
Nr. 326

indtil
9 m2

10,0 l

Vægmaling
(Specialindsats)
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Indtil nu har vægmaling haft til op-
gave, at forskønne rum rent optisk.
En ny generation af vægmaling kan 
meget mere: den giver ikke bare
synlig friskhed, men nedbryder ved ly-
sets hjælp skadestoffer og lugte ef-
fektivt, og giver dermed sunde rum,
hvor du kan føle velbehag.
Den bedste virkning opnås ved dags-
lys, men kunstige lyskilder egner sig
også. Derved reduceres nedbryd-
ningsprocessen ikke, virkningsgraden
forbliver konstant under hele malebe-
handlingens levetid.

Rum malet med Friskhvid skal, lige-
som alle andre rum, regelmæssigt ud-
luftes. Luftbevægelser er nødvendige
for, at lugtpartiklerne, som skal ned-
brydes, kommer i berøring med ma-
lingen.

Den fotokatalytiske effekt er testet og dokumenteret af Institut for teknisk Kemi i 
Hannover. Derudover kan AURO fremvise en testrapport fra SIMT
(Shanghai Institute for Measuring and Testing Technology), der bekræfter
Friskhvid Nr. 328’s meget høje potentiale til nedbrydning af formaldehyd.

Efter en time var 90 % af formaldehyden nedbrudt, efter to timer sågar 
95 %. Det er et fremragende resultat, især fordi formaldehyden ikke bare
blev absorberet, men simpelthen blev nedbrudt.

Den første konsekvent naturlige vægma-
ling med fotokatalytisk virkning: den spe-
cielle råstofkombination virker som
katalysator, der med hjælp fra lyset spal-
ter og nedbryder lugte og skadestoffer fra
luften til neutrale stoffer.

> Diffusionsåben 
> Nedbryder skadestoffer

> Dokumenteret fotokatalytisk

virkning

Friskhvid
Nr. 328

indtil
10 m2

5,0 l | 10,0 l

Vægmaling
(Specialindsats)
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Kalkspartlen udligner uregelmæssigt su-
gende underlag, f.eks. gipsplader før ma-
ling med profi-kalkprodukter. Den egner
sig både til udbedring af mindre fejlsteder
og til udjævning af underlag. Kan tones
med Kulørt Kalkmaling Nr. 350 ifm. 
glatspartelteknik.

> Diffusionsåben 
> Enkel anvendelse
> Uden kunststofdispersion

Profi-Kalkspartel
Nr. 342

indtil
2,5 m2*

3,0 kg | 20,0 kg

Kalkmaling, den traditionelle mine-
ralske maling oplever en renæssance.
Udgangspunktet for de brugsfærdige
produkter i de blå bøtter er en højkva-
litets, specielt dispergeret sumpkalk
af udvalgt kvalitet. Den har universelle
anvendelsesmuligheder, da den ikke
bare udmærker sig ved en god ved-
hæftning på alle mineralske underlag,
men også savsmuldstapet, gipsplader
og ler.

Den enkle forarbejdning, de gode
sprøjteegenskaber og bedste tør-
ringsegenskaber er argumenter, som
både professionelle og lægfolk værd-
sætter.

Ideel grunder før anvendelsen af den
hvide Profi-Kalkmaling udendørs. Fladen
bliver på denne måde optimalt forberedt
og forkislet. Grunderens hvide pigmente-
ring betyder en øget dækkeevne for det
efterfølgende malinglag.

> Optimal forkisling
> Basis for Profi-Kalkmaling (ude)
> Fæstner underlaget

Profi-Silikatgrunder
Nr. 306 

indtil
10 m2

5,0 l | 10,0 l

Profi-
Kalksortiment

*Ved 0,50 mm lagtykkelse
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Traditionel mineralsk maling på sump-
kalkbasis i professionel kvalitet. Diffu-
sionsåben og godt hæftende på alle
mineralske underlag, men også på savs-
mudstapet, gipsplader og ler. Kan tones
med AURO Kulørt Kalkmaling 
Nr. 350 ved anvendelse inde.

> Diffusionsåben 
> Fremragende dækkeevne
> Ideel til rulle og pensel

Profi-Kalkmaling
Nr. 344

indtil
10 m2

5,0 l | 10,0 l

Glatte, mat malede vægge med en høj 
hvidgrad opnås bedst med AURO 
Profi-Kalkmaling Nr. 344. Takket være
dens fugtighedsregulerende egen-
skaber understøtter den optimalt in-
deklimaet i boligen og er
fremragende velegnet til skimmelfo-
rebyggelse.

I kombination med AURO Profi-Sili-
katgrunder Nr. 306 kan den også an-
vendes udendørs.

Profi-
Kalksortiment
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Ved siden af puds på dispersionsba-
sis tilbyder AURO også kalkpuds på
sumpkalkbasis. Disse har på grund af
deres høje pH-værdi fremragende
egenskaber. De er diffusionsåbne,
fugtighedsregulerende og fri for af-
gassende opløsningsmidler. Kalk-
puds er førstevalget ved både
nybyggeri og ved sanering af histor-
iske og fredede bygninger.

Om man beslutter sig for den finkor-
nede puds eller den grovere, som skal
påføres med murske, afhænger helt af
den personlige smag.

Mineralisk finpuds i professional kvalitet.
Diffusionsåben og med finkornet struk-
tur sørger den for en meget dekorativ
overflade. Kan påføres med rulle eller
børste. Kan tones med AURO Kulørt Kalk-
maling Nr. 350.

> Til individuelle vægge
> God for mennesker & natur
> Ideel til rulle & pensel

Profi-Kalkfinpuds
Nr. 345

indtil
3 m2

7,50 kg | 15,0 kg

Denne strålende hvide, strukturérbare
puds lader sig bedst påføre med en mur-
ske, og kan efterfølgende struktureres de-
korativt med en børste eller spartel.
Farvede vægge får man, hvis der efterføl-
gende males på den gennemtørre puds
med AURO Kulørt Kalkmaling Nr. 350.

> Klar til brug
> Ideel til sanering
> Strukturérbar dekorationspuds

Profi-Kalkpuds 
Nr. 347

indtil
0,56 m2

18,0 kg

Profi-
Kalksortiment
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Til farvet toning af AURO-kalkproduk-
terne. Kan laseres på gennemtørre kalk-
behandlinger eller anvendes rene som
kraftige farver. I kombination med AURO
Profi-Kalkspartel Nr. 342 ideelt egnet til
glatspartelteknik.

> Diffusionsåben
> Til pensel og rulle
> Farvet, individuel vægdekoration 

Kulørt Kalkmaling 
Nr. 350

indtil
10 m2*

0,25 l |
0,50 l | 2,50 l

* hvis anvendt som fuldtonefarve

AURO Kulørt Kalkmaling Nr. 350 tilby-
des i 7 fuldtonefarver, der får hjertet
til at banke lidt hurtigere! Dekora-
tionsmulighederne med profi-kalk-
produkterne kender ingen grænser.
De lader sig hellere end gerne blande
indbyrdes, så der kan opstå et uen-
deligt antal farvevariationer.

Med Kulørt Kalkmaling lader følgende
AURO produkter sig tone: Nr. 326,
342, 344, 345, 347 og 751. Derudover
egner de sig også til toning af Nr. 327
og 328, hvorved produkternes egen-
skaber dog kan indskrænkes.

Utallige muligheder
I vores AURO farvetoneblok findes 80
originalt opstrøgne og fint nuance-
rede farveideer, som er lette at
blande. Udgangspunktet for farverne
er Profi-Kalkmaling Nr. 344. Se farve-
blokken hos din AURO faghandler.

Gul 
350-05

Terracotta  
350-35

Lys-Blå
350-55

Grøn
350-65

Oxid-Rød 
350-45

Brun
350-85

Standardfarvetoner

Antrazit 
350-98

Profi-
Kalksortiment
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Den perfekte underlagsforberedelse før
maling med AURO Kalkkasein-vægmaling
Nr. 751. Grunderen udligner stærkt eller
uregelmæssigt sugende underlag.

> Til selvomrøring 
> Enkel anvendelse
> Til alkaliske underlag

Kalkkasein-Grunder
Nr. 721

indtil
100 m2

1,0 kg

Til alkaliske underlag når vægmalin-
gen ikke skal indeholde opløsnings-
midler. Den egner sig til mange vægge
indendørs: savsmuld, lerpuds, gips-
plader, beton, murværk, kalk- og ce-
mentpuds, kalksandsten. Den bør
dog ikke anvendes i vådrum. Pulveret
omrøres enkelt med vand, bedst med
en rørepisker, der påmonteres bore-
maskinen. Den omrørte maling skal
anvendes indenfor 10 timer. 

Hvid, silkemat vægmaling til (næsten) alle
vægge indendørs: savsmuld, lerpuds,
gipsplader, beton, murværk, kalk- og ce-
mentpuds, kalksandsten. Efter omrøring
kan malingen tones med AURO Kulørt 
Kalkmaling Nr. 350.

> Til selvomrøring
> Enkel anvendelse
> Til pensel & rulle

Kalkkasein-Vægmaling
Nr. 751

indtil
13 m2

3,0 kg | 20,0 kg

Kalkkasein-
Maling

Tip: For at det ikke skal dryppe, når der males lofter over hovedet: til fortyk-
ning af malingen tilføjes AURO tapetklister Nr. 389.
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Anvendelsesoversigt*

Behandling Vægmaling Vægmaling Vægmaling 

Dispersion Pulver Kalk Silikat Anti-Skimmel            Fotokatalytik

Grunding 
Nr. 329 Nr. 329
Nr. 301 Nr. 721
Nr. 305

Nr. 342 Nr. 304
Nr. 306
Nr. 305

Nr. 412 Nr. 304
Nr. 413 Nr. 305

Maling
Nr. 320
Nr. 321 Nr. 751
Nr. 322

Nr. 326 Nr. 303 Nr. 327 Nr. 328

Optik Dækkende hvid Dækkende hvid Dækkende hvid 

Toning Nr. 330 Nr. 350 Nr. 350 --- Nr. 350 Nr. 350

Lasering eller Voks
Nr. 360
Nr. 379 Nr. 350
Nr. 370

Nr. 350 --- Nr. 350 Nr. 350

Behandling Vægpuds Profi-Kalksortiment

Kalkmaling                    Kalkpuds

Grunder 
Nr. 329 Nr. 329
Nr. 301 Nr. 301
Nr. 305 Nr. 305

Nr. 342 Nr. 342
Nr. 306 Nr. 306
Nr. 305 Nr. 305

Maling 
Nr. 302 Nr. 307
Nr. 311 Nr. 308

Nr. 309
Nr. 344 Nr. 345

Nr. 347

Optik heldækkende, hvid heldækkende, hvid

Toning Nr. 330 Nr. 330 Nr. 350 Nr. 350

Lasering eller voksning
Nr. 360 Nr. 360
Nr. 379 Nr. 379
Nr. 370

Nr. 350 Nr. 350

* Anvendelser er optionale og afhængig af underlag og træets beskaffenhed. Læs venligst vores aktuelle tekniske datablade på www.auro.dk  eller
www.auro.com. De nævnte forbrugsmængder i de tekniske datablade er kun vejledende og uforpligtende anslåede mængder på glatte underlag med
middel absorbtionsevne ved én påføring. Det aktuelle forbrug og produkters egnethed på underlag, der ønskes behandlet, må altid afprøves ved for-
udgående forsøg.

Fotos: AURO AG



Special-rengøringsmidler og plejemidler fra AURO sørger for, at dine træmøbler og gulve også efter

år og dag er i den bedste tilstand. Men til husholdningen hører også mange andre ting, som man

dagligt må beskæftige sig med: fra flader i rustfrit stål over ovnen og til sanitetskeramik.

Godt at du med AURO kan komme hele vejen rundt uden det belastende kemimix fra kunstrengø-

ringsmidler. “Brillante løsninger” hedder vores program, der sikrer, at du heller ikke i dagligdagen

behøver, at gå på kompromis med AURO-livskvaliteten.

Brillante løsninger -
dag efter dag

Gulve 72

Møbler 78

Køkken 81

Badeværelse 84
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Det universelle gulvrengøringsmiddel
til alle gulve, som er behandlet med (alle
AURO-) olier, vokse og gulvlak. Egner sig
også til linoleum, laminat eller fliser.

Gulv-Rengøring
Nr. 427 

0,5 l | 5,0 l

Når du har besluttet dig for, at der
skal gøres rent, afgøres valget ikke
blot af rengøringsmidlet, mens også
af, hvor meget midlet belaster vores
omverden. AURO tilbyder her sit hus-
holdningssortiment af rengørings-
midler, der konsekvent er fremstillet 
af naturlige og fornybare råstoffer.

Mildt plejemiddel til gulve, der er be-
handlet med (alle AURO-) olier eller
vokse. Regelmæssig pleje giver langtids-
holdbare, skønne trægulve.

Gulv-Pleje 
Nr. 437

0,5 l | 5,0 l
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Bevarer ved grundig rengøring flisernes
og stenoverfladernes naturlige skønhed,
især ved genstridige tilsmudsninger
på større flader. Skånsom kraftgel til 
anvendelse inde og ude.

Flise-Grundrengøring
Nr. 658

0,5 l

Gulve



Kraftgel til strålende rene gulve af lino-
leum eller PVC. Fjerner selv genstridige
smudssteder. Rengør skånsomt og efter-
lader naturlig glans. Meget givtig!

Linoleum-Rengøring
Nr. 656

0,5 l

Vedvarende pleje takket være en smuds-
afvisende beskyttelsesfilm, der forlæn-
ger linoleumoverfladers holdbarhed.
Ideelt supplement til AURO Linoleum-
Rengøring Nr. 656. Farvetonebevarende
og enkel at anvende.

Linoleum-Pleje 
Nr. 657 

0,5 l
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Befrier træ-, sten- eller betonterrasser for
alger, mods og smuds og reducerer der-
med væsentligt skridfaren. Træterrasser
stråler igen som nye, når de samtidig be-
handles med AURO Terrasseolie Nr. 110
(se side 14).

Terrasse-Rengøring
Nr. 801

0,5 l

Baseret på sin 25-årige erfaring ud-
viklede AURO-forskerteamet produk-
ter, der tilbyder løsningen på næsten
ethvert rengøringsproblem. Alle pro-
dukter i sortimentet er fremstillet på
naturlig basis. Anderledes end 
præparater på petrokemisk basis skå-
ner midlerne fra AURO ikke kun vores
omverden, men også brugerens 
sundhed.

Gulve
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Den perfekte problemløser til gulve med
genstridige og indtørrede olie-, fedt- og
voksbelægninger. Fjerner gamle politur-
eller vokslag fra stentøj, PVC og andre
materialer. Stærk og effektiv med hygi-
ejne- formel. I den praktiske blikflaske
med drejelukning.

Gulv Fedt- og Voksløser 
Nr. 655 

0,5 l

Fra tid til anden skal gamle, indtør-
rede olie- og voksbehandlinger fjer-
nes. Ikke mindst i områder med
stærkt slid, hvor smuds efterføl-
gende hurtigt samler sig. Når man
anvender agressive midler, risikerer
man at ødelægge, hvad man vil be-
skytte. 

Her er milde og stadigt virknings-
fulde midler sagen, fordi de samtidig
skåner overfladen.

Grundig rengøring og skånsom pleje til
alle olierede, voksbehandlede og lake-
rede trægulve. Anvendes også  til lami-
nat og cottogulve. Med let voksende
virkning. Grundig mod smuds og skån-
som mod træet! I den praktiske blikfla-
ske med drejelukning.

Gulv Rengøring  
Nr. 661

0,5 l

Gulve
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Den praktiske kompletbox til den hygiej-
niske og miljøvenlige rengøring af tæp-
per, polstermøbler og autopolster. Boxen
indeholder en sprayflaske (500 ml) af
hver: AURO Plet- Spray, AURO Tæppe-For-
rengøring og AURO Tæppe-Hovedrengø-
ring. Som praktisk tilbehør en
håndbørste og tre Special-Pletklude til
fjernelse af opløst smuds.

TexxClean – tæppe- og polster-
rengøringssystem Nr. 668

Kasse med tre
komponenter

1) Før anvendelsen fjernes
fjernes groft smuds. AURO
Plet-Spray sprøjtes på gen-
stridige pletter.

Og sådan går du frem

2) Med børsten bearbejdes
pletterne ude fra og ind,
hvor ved de forsigtigt løsnes.
Lad indvirke 3-5 minutter.

3) Fjern den løsnede smuds
med pletkluden, og dup
tørt.

4)Tæppe-Forrengøring
sprayes på større tilsmud-
sede områder, og lad afhæn-
gigt af  tils mud s ningsgraden
indvirke i op til 10 minutter.

5) Tæpperensemaskinens
tank fyldes med vand og
Tæppe-Hovedrengøring. Alt
efter tilsmudsningens styrke
tilsættes der 15 – 25 ml.
Tæppe-Hovedrengøring til
1 l. varmt vand.

6) Tæppefladen rengøres
efter maskinproducentens
vejledning, og tørrer efterføl-
gende i mindst 24 timer. Af-
sluttende støvsuges endnu
en gang.

Når det gælder behagelighed og
varme overtrumfer ingen andre gulv-
belægninger et tæppegulv. For at glæ-
den ved et tæppe varer ved, skal det
regelmæssigt støvsuges og fugtigt
rengøres. Moderne brugere forventer
af et rengøringssystem, at det restløst
fjerner pletter og uskønne spor samt
at det ikke indeholder sundheds-
mæssigt betænkelige indholdsstoffer.

Gulve

Tip: Tæpperensemaskiner kan lejes hos farvehandlere og i byggemarkeder.
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Den optimale forbehandling til ”løbe-
spor” og andre stærke tilsmudsninger før
anvendelsen af AURO Tæppe-Hovedren-
gøring Nr. 669. Også egnet til polster-
møbler og autopolster.

Tæppe-Forrengøring
Nr. 665

0,5 l

Til rengøring på større flader fortyndes
koncentratet med vand, påsprøjtes med
en tæpperensmaskine, og opsuges i
samme arbejdsgang. Egnet til gulvbe-
lægninger og materialer, der tåler fugt. Til
forbehandling af ”løbespor” påsprayes
AURO Tæppe-Forrengøring Nr. 665.

Tæppe-Hovedrengøring 
Nr. 669

0,5 l

Til hurtig og målrettet pletfjernelse fra
tæpper, polster og tekstiler. Fjerner selv
genstridige pletter som kaffe, skosværte,
rust, blod, frugt- og vegetabilske pletter
fra tæpper, polster og tekstiler.

Plet-Spray
Nr. 667

0,5 l

Alle tre rengøringsmidler kan købes
enkeltvis. De fremstilles af naturlige
råstoffer, er fuldstændig biologisk
nedbrydelige, og efterlader ingen for
mennesker eller dyr sundhedsskade-
lige stoffer i tæppet. I modsætning til
konventionelle tæpperensere forbli-
ver tæppets overflade efter rengørin-
gen naturligt blød – en fordel som
ikke kun ”gulvlømler” vil værdsætte.

Gulve
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Intensivt plejende, voksholdig politur
med anti-støv-formel. Bidrager effektivt
til vedligeholdelsen af dine skønne træ-
møbler. Virker farvefordybende og anti-
statisk. I den praktiske blikflaske med
drejelukning.

Møbel-Intensivpleje
Nr. 662

0,5 l

Når møblerne i lang tid skal se
skønne og velplejede ud, rækker støv-
kluden ikke alene. 
AURO har til møbler af forskellige 
materialer de passende rengørings-
og plejemidler: til lakerede, malede,
laserede eller olierede overflader, til
bedstemors kommode eller til have-
møblerne af massivt træ. Overfla-
derne rengøres mildt men effektivt, og
forædles med naturlige plejestoffer.

Olierede træhavemøbler udsættes for
vind og vejr, og behøver speciel rengø-
ring og pleje. Fjern smuds og gråninger
med dette milde rengøringsmiddel. Der-
efter anbefaler vi en genopfriskning af
træet med AURO Havemøbelolie Nr. 102
(se side 13). Sådan stråler møblerne igen
som nye.

Havemøbel-Rengøring
Nr. 811

0,5 l

Mild rengøring til ømfindtlige, lakerede,
træmalede, laserede eller olierede over-
flader. Rene plantesæber og sukkerten-
sid opløser skånende smudsen. Du kan
ikke blot rengøre vinduesrammerne men
også ruderne med midlet!

Lak- og lasurrengøring 
Nr. 435 

0,5 l

Møbler
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Giver et klart blik ind i kaminen: fjerner ef-
fektivt sod, fedt og andre forbrændingsre-
ster, uden at beskadige materialerne, og
forebygger genstridigt smuds. Efter ren-
gøringen eftervaskes glasset med klart
vand, og der eftertørres med en ren og tør
klud.

Kamin- og Ovnglasrengøring
Nr. 671

0,5 l

Møbler

Intet bringer mere behagelighed 
indenfor væggene end en velgørende
kaminild i den kolde årstid. Tilsmud-
sede glas og forbrændingsrester kan
hurtigt bringe lidt forstyrrelse til den
gode stemning. Godt, når man så har
et effektivt rengøringsmiddel ved 
hånden, der hurtigt kan udbedre
manglen.
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Fjerner ubesværet selv stærke skorpe- 
dannelser og indbrændte madrester i
ovnen, på grillristen og kogepladerne.
Uskadelig for levnedsmidler, kraftfuld og
effektiv! Enkel anvendelse med den
praktiske sprayflaske.

Køkken 
Nr. 660

0,5 l

I køkkenet er renlighed og hygiejne 
af særlig betydning. Forskelligt smuds
som f.eks. fedtaflejringer på emhæt-
ten, skorpedannelser i ovnen eller
madrester på værdifulde keramiske
kogeplader kræver effektive special-
rengøringsmidler.

Med de her viste problemløsere giver
vi dig produkter i hånden, der på 
samme tid er virkningsfulde og kon-
sekvent økologiske. På den måde
skånes samtidig naturen og din sund-
hed.

Til enkel og hurtig rengøring af keramiske
kogeplader og induktionskogeplader.
Tilfør rengøringsmidlet på den kolde ke-
ramiske kogeplade, fordel midlet og lad
indvirke i nogle minutter. Eftervask med
varmt vand og polér. Takket være denne
skånsomme rengøring stråler kogefeltet
med ny glans.

Keramisk Kogeplade 
Rengøring Nr. 672

0,5 l

For skinnende renlighed på alle rustfrie
stålflader. Fjerner effektivt også genstri-
dige rester og skorpedannelser på vaske,
kogeplader og gryder. Skånsom for over-
fladen. I den praktiske blikflaske med
drejelukning.

Rustfrit Stål Rengøring
Nr. 663

0,5 l

Køkken
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Sådan ser dit drømmekøkken også ædelt
ud efter 20 år: bordpladeolie til den re-
gelmæssige pleje af bordplader og køk-
kenfronter af massivt træ. Beskytter mod
smuds og vand, fremhæver træets struk-
tur og giver diffusionsåbne overflader for
et sundt rumklima.

Bordpladeolie
Nr. 108

0,5 l

Mange mennesker drømmer om et
køkken i massivt træ. Og virkeliggø-
relsen af drømmen bliver en anskaf-
felse for livet. For at bordpladerne og
fronterne stadig ser skønne ud efter
nogle års brug, behøver det værdi-
fulde naturmateriale regelmæssig
pleje.

Køkken

Før du påfører AURO Bordpladeolie bør træet grundigt og tilpasset finslibes med
sandpapir eller slibeflies. Allerede forolierede eller anvendte overflader skal yder-
ligere befries for forureninger før finslibningen. Påfør dernest bordpladeolie med
en klud, og fordel den sparsomt og ensartet på overfladen. På hidtil ubehandlet træ
kan bordpladeolien også påføres med pensel eller rulle. 

Efter kort tid (max. 30 minutter efter påføringen) skal den overskydende olie, som
ikke er trængt ind i træet fjernes med en klud eller fuldstændig indmasseres i træet.
Lad benyttede klude tørre glat udbredt i fri luft, da det modvirker en eventuel selv-
antændelsesfare.
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Specielle rengøringsproblemer kræ-
ver specielle rengøringsmidler: når
f.eks. genstridigt smuds, sodaflejrin-
ger eller besværlige fedtfilm skal fjer-
nes fra emhætten eller køkken -
møblerne. 

AURO har til disse områder udviklet
de universelt anvendelsesegnede
Ekspres-Kraft-Rengøring og Køkken-
Affedter. De er begge stærke og effek-
tive under anvendelsen, men skåner
både mennesker og omverden.

Multikraft til hurtig og grundig dybderen-
gøring. Fjerner legende let genstridigt
smuds, olie- og sodaflejringer samt
gamle plejefilm og vokslag. Med frisk
duft. Enkel anvendelse med praktisk
sprayflaske.

Ekspres-Kraft-Rengøring
Nr. 650

0,5 l

Powerrengøring der effektivt og pålideligt
fjerner fedtfilm og snuskede aflejringer
på komfur, emhætte og arbejdsflader.
Materialeskånsom og grundig, sikker for
levnedsmidler. I praktisk sprayflaske.

Køkken-Affedter
Nr. 651 

0,5 l

Køkken
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Giver strålende glans på sanitetskera-
mikken og fjerner hurtigt og virknings-
fuldt kalkpletter og sæberester. Fjerner
ubehagelige lugte. Påspray, skyl af, fær-
dig! Med hygiejne-formel. Enkel anven-
delse med praktisk sprayflaske.

Sanitets-Rengøring
Nr. 652

0,5 l

Badeværelset er et af de stærkest
benyttede rum.  Der dannes hurtigt
kalk- og sæbeaflejringer på keramik-
ken og glansen skal tilbage. Med Sa-
nitets- Rengøringen i den praktiske
sprayflaske bliver uvelkomne lugte og
aflejringer hurtigt besejret. Den giver
strålende glans og efterlader en di-
skret og frisk duft. 

Til særligt genstridige tilfælde: fjerner
kalkaflejringer og ruststeder hurtigt og
virkningsfuldt. Til den universelle anven-
delse fra køkken til garage.  Enkel anven-
delse med praktisk sprayflaske.

Kalk- og Rustfjerner 
Nr. 654

0,5 l

Badeværelse



Når der ikke luftes tilstrækkeligt ud
efter badet, og der på den måde bli-
ver tale om en vedvarende belastning
med fugtighed vil man hurtigt be-
mærke en skimmeldannelse som
sorte pletter på fliser og vægge.

Strakshjælp giver her de to sprayfla-
sker fra AURO anti-skimmel-
programmet: Skimmel-Fjerner og
Skimmel-Stop. Sammen med AURO
Anti-Skimmel- Maling Nr. 327 fås de
som kompletsystemet Pur-san3 I en
praktisk box (se side 95).

Desinficerende aktiv-gel til anvendelse
inde og ude: opløsningsmiddel- og klor-
fri. Fjerner skimmel fra fliser, vægge, træ
og kunststof, også i fugtrum. Efterføl-
gende behandling med AURO Skimmel-
Stop Nr. 413 og på vægge forebyggende
maling med AURO Anti-Skimmel-Maling
Nr. 327.

Skimmel-Fjerner
Nr. 412

0,5 l

Badeværelse

Stopper vedvarende skimmelen. Opløs-
ningsmiddel- og klorfri. Stopper angrebet
fra skimmel på fliser, vægge, træ og
kunststof, også i fugtrum. Foregående
behandling med AURO Skimmel-Fjerner
Nr. 412 og på vægge forebyggende efter-
følgende maling med AURO Anti-
Skimmel-Maling Nr. 327.

Skimmel-Stop 
Nr. 413

0,5 l

Ingen angst!
Hos os har skimmel ikke en chance.
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Biocider anvendes sikkert.
Læs vejledning og produktinformation før brug.

Fotos: AURO AG; Sixay Furniture (S. 78), Henche Möbelwerkstätte (S. 82)



Mangfoldigheden fra AURO ender ikke, når du er færdig med indretningen af dit hjem, eller når

du har fået behandlet og forskønnet fladerne på behørig vis. For når der først kommer liv i huset,

har AURO meget mere at tilbyde. Det opdager du efter en spadseretur rundt i boligen: hvad enten

det gælder opklæbning af friske tapeter, lejlighedsvise reparationer af hjemmets skønne ting og

sager eller afslappet håndgerning omgivet af børn, så kan du forblive tro mod AURO-principperne.

Goder under 
tag og fag

Klæbere 88

Specialprodukter 90
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Universel klæber af natur-kautjukmælk
og naturharpiks til mange anvendelses-
formål indendørs: f.eks. tekstile gulvbe-
lægninger,naturfibergulvtæpper, natur-
sten fliser eller Solnhofen-plader.

> Til kork
> Til linoleum
> Til keramikfliser 

Universalklæber
Nr. 380

1,0 kg |
5,0 kg | 10,0 kg
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Naturlige gulvbelægninger, som
f.eks. linoleum, kork eller naturfiber-
tæpper, nyder stor popularitet. An-
vendes belægningerne i stærkt
benyt tede rum og korridorer, anbefa-
les en holdbar tilklæbning. AURO til-
byder forskellige dispersionsklæbere,
der fremstilles af natur-kautjukmælk
og naturharpiks. De er brugsfærdige,
lette at arbejde med og har en
god klæbekraft.

indtil 
4 m2

Professionel klæber af natur-kautjuk-
mælk og naturharpiks til mange anven-
delsesområder indendørs. Også velegnet
til gulvbelægninger, der udsættes for
stærkere belastning fra f.eks. stolehjul.

> Til kork
> Til linoleum
> Til gulvtæpper

Gulvbelægningsklæber 
Nr. 382

9,0 kg

indtil 
4 m2

Fixering til alle tekstile gulvbelægninger.
Let at arbejde med, egnet til gulvvarme
og belastninger fra stolehjul. Tilklæbnin-
gen tåler vask med shampoo. 

> Let at fjerne
> Enkel anvendelse
> God for mennesker & natur

Tæppefixering
Nr. 388

0,75 kg | 5,0 kg

indtil 
14 m2

Klæbere
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Opløsningsmiddelfattig, derfor god til
hobbyarbejde med børn. Klæber alt,
hvad der går i stykker, og skal forbindes
igen: papir, karton, træ, mange kunst-
stoffer, metal, glas, keramik og meget
mere. Klæberresterne er biologisk ned-
brydelige.

> Høj klæbekraft 
> Let at anvende
> Af rene naturstoffer

Kontaktlim 
Nr. 390 

75 ml tube

Til gør-det-selv-folk og professionelle:
klæber papirtapeter i både tynd og svær
kvalitet på væggen. Pulver af ren methyl-
cellulose, der enkelt omrøres med vand.

> Høj klæbekraft 
> Enkel anvendelse
> Også ideel til hobbyarbejde

Tapetklister 
Nr. 389

0,20 kg

indtil 
500 m2

Klæbere

Til både store og små håndværkere.
Med kontaktlimen kan du ubekymret
indgå nye ”forbindelser”. Den givtige
75 ml  tube har en ringe dryptendens,
og er let at dosere. Det medvirker til,
at gøre hobbyarbejdet med de små
ekstra sjovt.
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Alle arbejdshjælpere, som pensel
eller rulle, skal omhyggeligt rengøres
efter brug, for at bevare deres kvalitet
og nytteværdi.

AURO Appelsinolie egner sig til ren-
gøring eller opbevaring af værktøj, når
du har arbejdet med PurSolid eller
Classic-produkterne. Rester fra Aqua-
produkter lader sig bedst udvaske
med plantesæbe. Sæben masseres
godt ind, og skyl efter med rigeligt
vand. Hæng derefter penslen til tørre.

Fortyndingsmiddel med naturlig citrus-
duft. Til fortynding af alle AURO-produk-
ter fra sortimenterne Classic og PurSolid
samt til pensel- og værktøjsrengøring
efter arbejdet med disse produkter.

> Kraften fra ren appelsinolie
> God til værktøjsrengøring
> Egnet til pletfjernelse

Appelsinolie 
Nr. 191

1,0 l | 5,0 l

Classic

Koncentreret plantesæbe til kraftfuld ren-
gøring. Fremragende velegnet til udvask-
ning af pensler og ruller efter arbejde
med AURO Aqua-produkter.

> Til alle overflader
> Til værktøjsrengøring
> Meget givtigt koncentrat

Plantesæbe 
Nr. 411

1,0 l | 5,0 l

Træmalingen må af! Med afætserpastaen
er det intet problem – fjerner gamle ma-
linglag af olie-, naturharpiks- og alkyd-
harpiksmaling fra træ, træmaterialer eller
puds.

> Enkel anvendelse
> Også til alkydharpiksmaling
> Til fjernelse af gammel maling

Alkali-Afætserpasta
Nr. 461

0,50 l

Classic

Specialprodukter
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Der findes et økologisk alternativ til
fugeskum: ved isættelsen af vinduer
og døre udfylder korkfyldmassen fu-
gerne. Det opløsningsmiddelfrie kork-
granulat med elastisk plantebaseret
bindemiddel lader sig trykke ud af
emballagen med en håndpressepi-
stol. Den fremkomne tætning er dif-
fusionsåben og lader sig efter behov 
også overmale.

AURO Korkudpressepistol
Art.-Nr. 067 00

Udfylder hulrum mellem vinduer, dør-
rammer og murværk. Korkgranulatet i fo-
lierøret forarbejdes med en udpresse-
pistol. Kan betinget også forarbejdes
med spartel.

> Farvetone: korkfarver
> Kan males
> Til slutfuger på blik/træ 

Korkfyldmasse
Nr. 396

0,50 l

Specialprodukter
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Facaden er husets visitkort. Kravene
til en facademaling er især baseret på
de optiske kriterier: den skal holde
stand mod vejr og vind, den skal
dække godt, og den skal være let at
arbejde med. Facademalingen fra
AURO fremstilles på basis af en pig-
menteret naturharpiks-olieemulsion
og opfylder alle disse kriterier.

Træ- og naturstenfacader behøver
speciel beskyttelse, for langvarigt at
kunne bevare sit skønne udseende.

På rusavede træfacader på beboel-
ses- eller havehuse sørger den  
svenskrøde fra AURO for det typiske
skandinaviske look. Den opløsnings-
middelfrie brugsfærdige slamfarve
lader sig meget enkelt igen overmale.
I sin farvedybde er den matte facade-
farve vejrafhængig, på tørre dage ly-
sere, på fugtige dage mørkere.
Svensk-hus-looket bliver perfekt, når
vindues- og dørrammerne males med
AURO træmaling Nr. 250-90.

Vejrbestandig, dækkende og let forarbej-
delig facademaling. Til alle mineralske
underlag, f.eks. kalkpuds, kalk-, cement-
puds, mursten, kalksandstensflader.

> God dækkeevne
> Til pensel og rulle
> Kan tones med AURO Nr. 330

Facademaling 
Nr. 323

10,0 l

indtil 
7 m2

Typisk svenskhus-look: oxidrød slam-
farve til rusavede træfacader på beboel-
ses- og havehuse. Skaller ikke af, er
lysbestandig og nem at overmale. Faca-
den afbørstes enkelt og der males igen.

> Diffusionsåben 
> Enkel anvendelse
> Til ubehandlede træfacader

Svenskrød
Træfacademaling Nr. 148

2,50 l | 10,0 l

indtil 
4 m2

Beskyttelse og forædling til cotto, klinker
& Co: olie til diffusionsåben grunding og
overfladebehandling af klinker, sten, cot-
toplader og uglaserede lerfliser. Fæstner
let porøse underlag.

> Giver glød
> Til underlagsimprægnering 
> Let at anvende, meget givtig 

Klinkerolie
Nr. 114

0,75 l | 2,50 l 

up to 
20 m2

Classic

Specialprodukter
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Et skønt trægulv udfolder hele sit vid-
underlige udseende, når det stråler
pragtfuldt. Med de fugtige gulvklude
går det ikke bare hurtigt men gøres
også grundigt. Egnet til alle alminde-
lige viskersystemer og enkle i håndte-
ringen samt skånsomme mod hud og
hænder. Kludene gør rent, plejer og
beskytter træet med naturlige vokse
og jojobaolie. De milde indholdsstof-
fer sørger for, at ingen gennemtræn-
gende rengøringslugte udfylder
boligen.

Ideel til den enkle og hygiejniske rengø-
ring af alle træ-, kork- og laminatoverfla-
der. Bedst egnet til rengøring af olierede
og voksbehandlede træflader og træmø-
bler. Kluden kan efter anvendelsen kom-
posteres.

> Med naturlig bivoks
> Til alle viskertyper
> 100 % kompostérbar naturflies

Clean & Care Wax - fugtige
trægulvsklude Nr. 680

1 taske = 
10 kluden

indtil 
20 m2

Specialprodukter

Tip: De praktiske klude i den genlukkelige emballage lader ved regelmæssig
pleje gulvene stråle med frisk glans. Træmøbler kan naturligvis også behandles.
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Det højeffektive skimmel-første-
hjælpsprogram

I forbindelse med skimmelsvampe og
sporer skal der handles med forsig-
tighed: de mørke pletter giver ikke
kun optiske ærgrelser, men kan ved
siden af skaderne på byggematerialer
også forårsage betydelige sundheds-
problemer. 

Ved skimmelsvampangreb skal der
ubetinget søges efter årsagen til fug-
ten, ligesom der skal søges efter
eventuelle skimmelsvampe, som
endnu ikke er opdaget. Usynlig 
skimmel bag møbler, tapeter, be-
klædninger eller tætte gardiner kan
gøre sig bemærket ved en muggen,
jordagtig lugt. 

Jo før svampene bekæmpes efter opdagelsen, desto bedre. Stærkt angrebne ste-
der skal saneres hurtigst muligt, fordi enhver luftbevægelse får skimmelsvamp-
sporerene til at hvirvle rundt i luften. Konventionelle midler til skimmelfjernelse
indeholder ofte betænkelige klorforbindelser. På den måde kan man med sane-
ringsproduktet igen få sundhedsmæssige risici i boligen. 

Her efterspørges der løsninger, der på samme tid er meget effektive men også for-
dragelige for mennesker og omverden. AURO tilbyder et alternativt system, der
ikke indeholder klor eller syntetiske giftstoffer, som ikke efterlader giftige afgas-
ninger og som alligevel sætter skimmelsvampene skakmat.

Tre komponenter i den praktiske box sør-
ger for en pålidelig afhjælpning ved
skimmelsvampproblemer. Boxen inde-
holder 1 sprayflaske (500 ml) AURO Skim-
mel- Fjerner Nr. 412, 1 sprayflaske (500
ml) AURO Skimmel- Stop Nr. 413 og 1 l.
AURO Anti- Skimmel-Maling Nr. 327.

> Nem at anvende 
> Virker grundigt
> Virker langvarigt

Anti-Skimmel-System 
Nr. 414 

Kasse med tre
komponenter        

indtil 
10 m2

Specialprodukter

Anvend biocider sikkert. Læs brugervejleding og produktinformation før 
anvendelsen.

Fotos: AURO AG
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Produktindeks

This catalogue was printed on paper certified by the Forest Stewardship Council.
The FSC label ensures that thewood products used are from responsibly harvested and verified forests or plantations, 
indeendently certified according to the strict FSC principles and criteria.



naturligt min verden

Til alle områder i huset og rundt derom har vi de rigtige produkter til
pleje og forskønnelse – samt de passende informationer dertil. 

Velkommen til!

Information og rådgivning Telefon: 61 33 91 66
E-Mail: info@auro.dk

Internetbutik Telefon: 61 33 91 66
E-Mail: info@okomaling.dk

Opdag AURO 

AURO Danmark
Gustav Adolfs Gade 3
DK-2100 København Ø

Tlf.: 61 33 91 66
info@auro.dk • www.auro.dk

AURO Pflanzenchemie AG. Dato: 01_2011.

Dette produktkatalog er fremstillet ved trykning, og i forhold til de
originale farvetoner er farveafvigelser derfor mulige. 

Fejl og ændringer forbeholdes.
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