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*Voor alle geoliede oppervlakken 

*Goede bescherming 

*Eenvoudig in gebruik 

Geschikte ondergrond:  Alle met olie 
behandelde oppervlakken van hout of kurk, 
binnen. Schoon, droog, draagkrachtig, vrij van 
inhoudstoffen. Eventueel oppervlak eerst 
reinigen met Auro nr. 427 vloer reiniger. 
Indien nodig licht schuren. 
Gebruik: Voor gebruik goed schudden, 
eventueel eerst op een onopvallende plaats 
testen.  
Voor meubels product met een vochtige 
pluisvrije doek of spons dun inwrijven op het 
oppervlak, tijdens het drogen kastdeuren niet 
sluiten. Na 10 min. met pluisvrije droge doek 
het oppervlak goed uitwrijven.  
Tijdens verwerking en droging goed 
ventileren. Indien nodig de behandeling 
herhalen. Eventuele 2e behandeling na 24 uur. 
Niet in direct zonlicht of op warme 
oppervlakken verwerken.  
 
Droging: Ca. 24 uur. Volledig doorgedroogd na 
3 dagen (afhankelijk van de omstandigheden, 
temperatuur, vochtigheid en verbruik) 
gedurende deze tijd voorzichtig behandelen 
en vocht vermijden.  
Reiniging van de gereedschappen doeken en 
sponzen goed uitwassen met zeepoplossing 
en 1 nacht laten weken, volgende dag  goed 
uitspoelen met warm water en uitgevouwen 
laten drogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opslag: In goed afgesloten, originele 
verpakking droog en koel, maar vorstvrij 
bewaren.  
Buiten bereik van kinderen houden.  
 
Samenstelling: Bevat water; als 
ammoniumzepen:  kolofonium-glycerineëster  
met organische zuren, lijn-,ricineen-, 
zonnebloem-, houtolie; Tenside uit raps-, 
ricinusolie, suikertenside, lecithine; cellulose 
ether; boraten; droogmiddel (kobaltvrij). Let 
op mogelijke allergieën voor natuurproducten. 
Natuurproducten zijn niet reukloos of 
emissievrij. Volledige declaratie op 
www.auro.de. 
 
Waarschuwing: Zelfontbrandingsgevaar; met dit product 
verzadigde doeken goed afgesloten bewaren of 
afzonderlijk uithangen, en geen proppen maken. Niet 
door de gootsteen spoelen. In geval van inslikken niet 
braken opwekken. Direct een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen. Damp niet inademen. Alleen 
in goed geventileerde ruimte gebruiken. Let op 
voldoende ventilatie en  bescherming van de huid. Koel, 
vorstvrij, in afgesloten, originele verpakking bewaren. 
Uitvoerige informatie in het technisch product- en 
applicatieblad. GIS-Code W1. Verpakking : Blik; 
voldoende geleegde blikken kunnen gerecycled worden. 
Afval: Vloeibare resten: EAK-Code 080112 of 200128, 
EAK-aanduiding: verf. Ingedroogde productresten 
composteren of als huishoudelijk afval deponeren. 
EU-VOC-grenswaarde conform 2004/42/EG II A (fLb): 
150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Product-VOC: <=10 g/l.  
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