Het Thema
Loog-/ zeepbehandeling van massief
houten oppervlakken
AURO Naaldhoutloog nr. 401
Loofhoutloog nr. 402
Houtzeep nr. 403
Houtzeep wit pigment nr. 404
Doel van loog- en zeepbehandeling
Houten oppervlakken worden meestal in de olie en/of was gezet.
Daardoor krijgt het hout een diepere kleur en donkert dmv. Licht ook
nog na; de meeste gebruikers hiervan houden van de honingtint die het
hout krijgt. Door het hout met loog en zeep te behandelen wordt nieuw
hout net zo goed beschermd, maar blijft de houtkleur lichter en wordt
nadonkeren tegen gegaan.
De Auro logen en zepen zijn waterverdunbaar en gemakkelijk en snel te
verwerken. De zeepbehandeling werkt ook uitstekend tegen vervuiling.
Zelfs watervlekken en lichte verkleuringen laten zich prima verwijderen
door opnieuw met zeep te dweilen. Gele verkleuring van het hout wordt
tegengegaan door regelmatig te dweilen met witte houtzeep.

Gebruik
Met Auro loog en zeep kunnen nieuwe of volledig tot het nieuwe hout
afgeschuurde massieve oppervlakken behandeld worden. Voor een
mooi resultaat is een boenmachine aan te bevelen.
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Voorbehandeling met loog
Alleen loog gebruiken die bij de houtsoort past (loofhout/naaldhout)Bij
de verwerking van de logen en zepen veiligheidsbril en handschoenen
dragen. Gebruik gereedschap (brede kwast of schuimroller) welke
bestendig zijn tegen loog/zuur. De verpakking met de loog voor gebruik
goed schudden. Daarna de loog gelijkmatig en vol aanbrengen, tijdens
gebruik zo nu en dan doorroeren. Teveel aangebracht product
verdelen of inwrijven, daarna laten drogen(4-16 uren). Voor een
kwalitatief hoogwaardig oppervlak, lichtjes opschuren voor de
vervolgbehandeling..

Vervolgbehandeling met zeepoplossing (2-3 behandelingen)
Uitsluitend AURO Houtzeep (403) of Houtzeep wit (404) gebruiken.
Verpakking goed schudden totdat het sediment volledig opgelost is.
Houtzeep 1:10 met Water verdunnen en gelijkmatig en vol aanbrengen
(gereedschap zie hierboven) Om een hoogwaardig oppervlak te
verkrijgen kan de zeepoplossing met een boenmachine met
beige/witte pad ingewreven worden. Binnen 15 minuten het overtollige
product afnemen of inwrijven, daarna laten drogen (4-16 uren).

Reiniging en onderhoud
Uitsluitend AURO Houtzepen gebruiken, al naar gelang de gewenste
lichtheid kan houtzeep blank of wit gebruikt worden. Het is ook
mogelijk om de zepen onderling te mengen. Het oppervlak altijd met
een zeepoplossing dweilen, nooit met alleen schoon water. Hiervoor de
verpakking goed schudden. Houtzeep 1:40 met water verdunnen (bijv.
100 ml houtzeep op 4L water) en 2 emmers met schoon water
klaarzetten. Oppervlak met zeepoplossing vochtig dweilen, daarna
dweil in schone emmer water uitspoelen en uitwringen en daarna weer
in de zeepoplossing. Zo doorgaan tot het gehele oppervlak klaar is.
Goed laten drogen.

De precieze gebruiksaanwijzing en aanbeveling van toepassing zijn na
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te lezen op de desbetreffende Technische Merkbladen.

