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Temablad …

naturligt min verden

Træ i haven har brug for beskyttelse
Regn, sol og den daglige brug slider på og kan skade træet. Havemøbler af træ bliver på den måde uanselige eller sågar
ubrugelige. For at forlænge glæden ved havemøblerne,
kan de beskyttes mod vejrets indflydelse. 

Beskyttelse og skønhed til træet
Ved at anvende AURO havemøbel- og teakolie opnås en
vand- og smudsafvisende effekt. Olierne er diffusions-
åbne, og skaller ikke af. Fugtighedsudsving bliver regu-
leret, og terrassens vejrbestandighed bliver mærkbart
forbedret. Pigmenteringen giver en frisk farve, og under-
støtter den naturlige træfarve.

Anvendelsen
Rent, tørt, fedtfrit og absorberende træ, der også kan
være let forolieret eller let forvitret, er egnede underlag for anvendelsen af olierne. Det anbefales, at rengøre over-
fladen med AURO Havemøbel-Rengøring nr. 811, og dernæst slibe let, før olieringen går i gang, ligesom det anbe-
fales, at mellemslibe, når overfladen gives flere behandlinger. Eventuelle opretstående træfibre udglattes derved,
og der opnås en ensartet overflade. Olierne skal omrøres godt før brug, så pigmenterne fordeles, og der fremstår
et ensartet produkt. Derefter kan olien første gang påføres det rå træ med pensel eller klud. Kluden kan bare 
dyppes direkte ned i olien. Før tørring og afhængig af temperaturen i omgivelserne ca. 20-30 min. efter påføring,
indgnides overskydende stående olie med en absorberende, fast, fnugfri klud. Samtidig fjernes ikke indtrængt og 
dermed overskydende olie.
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naturligt min verden

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

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

Produktopbevaringen og sikkerheden
Havemøbel- og teakolie skal, ligesom alle andre malingprodukter,
opbevares køligt, frostfrit, tillukket i original emballage og utilgæn-
gelig for børn. Sådan lagret, holder den garanterede lagerstabilitet
på 24 måneder. Som hovedregel er produkterne derudover – og efter
et prøvestrøg – også stadig anvendelige. Ved arbejdet med olierne
skal de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning,
især omkring tilførsel af frisk luft og hudbeskyttelse.
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Fjern smuds fra havemøblerne med kraftfuld
virkning. Derefter anbefaler vi en opfriskning
af træet med en af vores havemøbelolier, så
du kan glæde dig ekstra over havemøblerne
hele sommeren.

Anvendelsen
Begynd med at fjerne groft smuds med kost
eller børste. Da rengøringsmidlet er koncentre-
ret, opnås stor virkning med små mængder.
Ved middel tilsmudsning rækker 25 ml. (ca. 3
skruelågfulde) til 5 l. vand. Ved grov tilsmuds-
ning doseres mere koncentreret.
Havemøblerne aftørres kraftigt med en klud,
svamp eller børste. Efter rengøring spules med
rent vand, og det er tid til tørring. 

Praktiseret miljøbeskyttelse
Ved at anvende AURO Terrasse-Rengøring
praktiserer du miljøbeskyttelse i dine per-
sonlige omgivelser. De naturlige råstoffer
efterlader ingen rester, for i løbet af ca. 18
dage er de fuldstændig nedbrudt.

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