
Beskyttelse og pleje af olierede og/ eller voksbehandlede overflader

med AURO Plejeolie Nr. 106 
AURO Plejevoks Nr. 107 

Temablad

naturligt min verden

Olierede og voksbehandlede overflader
Behandlingen med naturlige olier og voks giver overflader glans, og fremhæver strukturen på det
behandlede træ. Overfladerne bliver samtidig vand- og smudsafvisende beskyttet, og besidder
antistatisk virkning. I modsætning til (gulv-) malede overflader beholder disse underlag deres 
diffusionsåbenhed, og bidrager således  til
reguleringen af indeklimaet.

Behandlingen med naturlige olier og voks giver
overflader glans, og fremhæver strukturen på
det behandlede træ. Overfladerne bliver samti-
dig vand- og smudsafvisende beskyttet, og
besidder antistatisk virkning. I modsætning til
(gulv-) malede overflader beholder disse under-
lag deres diffusionsåbenhed, og bidrager 
således  til reguleringen af indeklimaet.

Forberedelsen af underlaget
Forud for behandlingen med olie- og vokspro-
dukter er det nødvendigt med en grundig rengøring af overflader med egnede rengøringspro-
dukter. Til gulve anvendes f.eks. AURO Gulv-Rengøring nr. 427, til møbler og tilsvarende overfla-
der AURO Lak- & Lasur Rengøring nr. 435 eller AURO Plantesæbe nr. 411. Derved afvaskes ikke
blot smuds men også træindholdsstoffer, der ellers kan have indflydelse på tørringen efter
behandling med de plejende, olierende bestanddele i plejeprodukterne. Efter rengøringen 
følger en passende tørretid.
Hvis overfladen som skal plejes føles ru, anbefales det, at slibe fint. Slibningen kan enten
udføres med fint slibepapir eller med slibeflies. Undgå metalholdige slibemidler i forbindelse
med træ og kork, da det kan medføre farvede reaktioner med træindholdsstoffer eller behand-
lingsprodukter.



naturligt min verden

Anvendelse
Til pleje af møbler, paneler eller mindre trægenstande kommes 
plejeolien/-voksen på en opvredet klud eller svamp, og fordeles spar-
somt og ensartet på overfladen. Efter kort tid (ca. 10 min.) mister det
påførte produkt sit emulsionstypiske, mælkeagtige udseende, og kan
dermed indmasseres hhv. efterpoleres. Efter ca. 24 timers tørretid kan
overfladen belastes, eller kan efter behov forsynes med endnu en
påføring med plejeproduktet.

Omgangen med påføringsmaterialet og dets rengøring
Produkter, der indeholder tørrende olier, kan under tørring – og især
ifm. sammenkrøllede klude, selvantænde. Alle benyttede klude,
pads m.v. skal derfor tørre glat udbredt, ikke sammenkrøllet, og de
må ikke lægges ovenpå hinanden. Når de er tørre, kan de evt. 
smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Påføringsudstyr (klude, svampe m.v.) der skal bruges igen, kan
udvaskes med sæbeopløsning, der afslutningsvis indvirker over natten, hvorefter der den 
følgende dag spules grundigt med vand, og klude m.v. gennemtørrer glat udbredt.

Vigtig generel vejledning
Plejeprodukter skal håndteres ligesom maling og lak. Under arbejdet med produkterne skal der
sørges for de normale beskyttelsesforanstaltninger, især tilførsel af frisk luft samt hudbeskyt-
telse. Produkterne skal opbevares køligt, frostfrit, tørt, godt tillukket og utilgængelige for børn.

Behandlede fladers udseende og bestandighed afhænger af behandlingen,  træsorten, under-
lagsforberedelsen samt arten og omfanget af brug og slid. Indholdsstoffer (f.eks. garvesyre i eg-
og kastanjetræ) eller indtrængte forureninger fra omgivelserne (fedt, rengøringssubstanser, 
nikotin) kan medføre betydelige tørringsforsinkelser. Derfor anbefales det, at teste produktet på
en prøveflade forud.

En regelmæssig og rettidig efterpleje giver godt beskyttede og optisk perfekte overflader.
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