
 
 

Technisch Informatieblad 
AURO wandlazuurwas – 370 
- kleurloos of in kleur - 

AURO – TIB 370 

Dichtheid Ca. 1,0 g/cm3 

Viscositeit Ca. 15 dPa*sec. bij 20 °C. 

Verdunning Water 

Verbruik Gemiddeld verbruik ca. 65 ml/m2. Voor transparante kleurlagen op witte AURO harsolie-
muurverven kan tot ca. 1 : 3 met water worden verdund; waardoor het verbruik overeenkomstig 
verminderd. Indien de kleur evt. nog ijler gewenst wordt, kan verder met AURO nr. 370-00 
worden verdund. Werkelijk verbruik in project te bepalen.  

Reiniging Vlekken direct met water reinigen. Gereedschap voor indrogen met water en wat zeep reinigen. 
Textiel kan evt. met een hete sodaoplossing worden schoongewassen, mits het daartegen kan. 

Opslag Koel, vorstvrij en droog opslaan. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.  
Opslagstabiliteit in ongeopende, originele verpakking ca. 2 jaar.  

Verpakkingsmateriaal Blik. Voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden. 

Afvalresten Productresten niet weggooien, maar voor later gebruik bewaren. Resten AURO producten zijn 
wat grondstoffen betreft met huisvuil vergelijkbaar en kunnen in droge toestand zelfs 
gecomposteerd worden; wettelijk voorschrift is echter dat verfresten als chemisch afval worden 
aangeboden. EAK 080102 (verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen).  

Gevarenklasse Niet van toepassing. 

 

Grondstofsoort/Toepassing 
Gepigmenteerde en kleurloze, oplosmiddelvrije, waterverdunbare wasdispersie voor kleurlazuurwerk of kleurloze, waterafstotende 
slotlaag op vaste, poreuze oppervlakken binnen, bijv. AURO muurverven op natuurharsolie-basis (nrs. 320/321/322). 

Samenstelling 
Water, bijenwas, carnaubawas, damar, kokos- palmpitolie-natriumzeep, boraten, methylcellulose, xanthaan, rozemarijnolie, 
suikertenside, aard-, ijzeroxide- en minerale pigmenten. Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.  

Kleuren 
Kleurloos 370-00 
Maïsgeel 370-10 Koraal 370-32 Hemelsblauw 370-50 
Pistache 370-60 Mineraalwit 370-90 Aardbruin 370-81 
Bindmiddel droogt aanvankelijk troebel op; de uiteindelijk kleur ontstaat pas na het uitboenen. 

Applicatie 
Strijken, rollen (schuimroller). Creatieve applicaties: deppen (spons), strijken (borstel), wikkelen (doeken), rollen (structuurroller). 

Droogtijden (bij normklimaat) 
Uit te wrijven met een zachte doek of borstel, na ca. 4 – 24 uur; sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en 
vochtgehalte van de ondergrond. De uiteindelijk hardheid wordt bereikt door het uitboenen 

Veiligheidsadviezen en aanwijzingen 
- Verwerkingstemperatuur minimaal 12 °C. 
- AURO wandlazuur-was bevat geen synthetische conserveermiddelen en kan daarom, net zoals bij levensmiddelen, door micro-
 biële aantasting bederven. Het kan niet meer worden gebruikt als het onfris ruikt en/of als het door schimmelvorming is aange-
 tast.  
- Buiten bereik van kinderen bewaren. 
- Aanraking met de ogen vermijden; schuurstof niet inademen. 
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  



 
 

Gebruiksaanwijzingen 
AURO wandlazuur-was 370 
- kleurloos of in kleur - 
1. ONDERGROND 
1.1 Geschikte ondergronden 
 Alle met AURO structuurgrondlaag nr. 302, AURO muurverven nrs. 320, 321, 322 of met AURO structuurpleister nr. 311

behandelde, witte ondergronden.  
1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond 
 Ondergrond dient draagkrachtig, poreus, vast, schoon, droog, chemisch neutraal, vetvrij en zonder doorslaande inhoudsstoffen t e

zijn. Zij dient voldoende egaal te zijn, zodat het product gelijkmatig kan worden aangebracht en nadien toegankelijk voor boen-
gereedschap (doek, zachte borstel) om de was uit te wrijven. 

2. NIEUW WERK 
- AURO wandlazuur-was met water tot de gewenste kleurintensiteit verdunnen; bij sterkere verdunning dan 1 : 3 (product : water)  

kan verder verdund worden met ‘wandlazuur-was – 370-00’. 
- Voor het mengen van kleur, kleurintensiteit en viscositeit, tevoren kleurproeven opzetten op gelijksoortig voorbehandelde

ondergronden. Zorg vooral voor een voldoende groot wit oppervlak; als de kleur en intensiteit van de eerste kleurlaag gevonden
is, zet deze dan in meerdere kleine kleurvlakken op en test daarop de proeven voor de tweede kleurlaag, etc.  

- Gebruik geschikt gereedschap voor het aanbrengen van de lazuurkleuren. 
- Na doordroging met zachte doek of borstel voorzichtig uitboenen. 
- Om de watervastheid te verbeteren kan nog een behandeling volgen met AURO ‘wandlazuur-was – 370-00’. 

3. RENOVATIEBEURT 
De uitgeboende lazuur is tevens een beschermlaag tegen vuil en bemoeilijkt een overschilderbeurt. Al naar gelang de aard van de
ondergrond en de glansgraad daarvan, is in elk geval een grondige schoonmaakbeurt nodig met water en reinigingsmiddel. Daarn a
een proef opzetten voor verdere afwerking. 
 

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en 
ontslaat koper en/of verwerker er niet van de produkten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TM niet 
worden ontleend. 
Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TM zijn geldigheid. Stand: 01-10-1999. 
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