Het thema
Bescherming van houten tuin
meubelen
AURO Teak olie no. 102-81, olie voor
tuinmeubelen Bangkirai no. 102-85, en
Naturel no. 102-92
Tuinmeubel reiniger no. 811
Houten tuinmeubelen hebben bescherming nodig
Regen, zon en dagelijks gebruik kan het hout beschadigen.
Tuinmeubelen van hout kunnen daardoor lelijk of zelfs onbruikbaar
worden. Om nog jarenlang plezier van uw tuinmeubelen te hebben,
moet u deze dus beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Beschermen en verfraaien
Door het gebruik van AURO olie voor tuinmeubelen en Teak olie
ontstaat een water en vuil afstotend oppervlak. De olie is ademend en
bladdert niet, werkt vochtregulerend en waterafstotend. De
pigmenten geven het oppervlak een frisse uitstraling en verdiepen de

Kleuren

natuurlijke kleur van het hout.

Gebruik
Hout dient schoon, droog, vetvrij, absorberend te zijn, ook hout dat
eerder behandeld is met olie of welke iets verweerd is. We adviseren
om het hout eerst schoon te maken en licht te schuren voor het
aanbrengen van de olie. Ook als meerdere lagen worden

Teak no. 102-81

aangebracht tussentijds licht schuren. Product goed schudden voor
gebruik en met gelijkmatige bewegingen aanbrengen op het hout met
een pluisvrije doek.

Bangkirai no. 102-85

Alleen licht hout

Naturel (wit
pigment) No. 102-92

hout

Gewoon de doek net in de olie dippen. Voordat het product
aangedroogd is, na 20-30 minuten afhankelijk van de temperatuur, het
teveel aan niet ingetrokken olie verwijderen met een sterke,
absorberende, pluisvrije doek – of wrijf de olie goed in het oppervlak. Na
een droogtijd van min. 24 uur, met goede ventilatie, kan een eventuele
2e of 3e laag aangebracht worden met een pluisvrije doek. Hierdoor
wordt de kleur intenser en krijgt het hout meer bescherming. Meerdere
lagen aanbrengen geeft als resultaat een zijdemat oppervlak. Het effect
van de olie op het oppervlak kan verschillen per houtsoort, zet daarom
eerst een proefje op om kleur en glansgraad te testen.

Gereedschapsreiniging
Producten met drogende olie kunnen vlam vatten door broei, vooral als
proppen worden gemaakt van doeken. Daarom gebruikte doeken met
olie uitgespreid laten drogen of ophangen en geen proppen maken. Als
de doeken droog zijn kunnen ze bij het huisvuil weggegooid, of opnieuw
gebruikt worden. Kwasten kunnen schoon gespoeld worden met AURO
Citrus olie (191), daarna wassen met Vloeibare zeep (411) en water. Een
beproefde methode is om de gebruikte kwasten in te masseren met
AURO Vloeibare zeep (411) en weg te leggen tot het volgende gebruik.
Dan voor gebruik de kwasten goed uitspoelen met water.

Opslag en veiligheid
Zoals bijna alle verven en oliën, koel , droog, vorstvrij in de originele
gesloten verpakking buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaard op
deze manier is het product ongeveer 24 maanden houdbaar. In de regel
kunnen de producten na deze periode nog wel gebruikt worden, maar

Tuinmeubel reiniger (811)
De krachtig werkende Auro
Tuinmeubelreiniger helpt effectief
tegen het verwijderen van vuil en
het opfrissen van verweerde
tuinmeubelen.

het is raadzaam om dan eerst een test te doen. Tijdens verwerking van

Gebruik

het product passende beschermende maatregelen treffen zoals goed

Verwijder vuil. Voeg tuinmeubelreiniger toe aan warm water en
maak het oppervlak schoon met
een doek, spons of borstel. Spoel
hierna af met schoon water.
Dosering in 5L water afhankelijk
van vuil: 25 ml. Belangrijk: Doe
eerst een proef op een
onopvallende plek.

ventileren en de huid beschermen.

Milieubescherming.
Met het gebruik van Auro draagt
u bij aan de bescherming van het
milieu in uw omgeving. De
natuurlijke ingrediënten in dit
product laten geen residu achter
en worden biologisch afgebroken
Binnen 18 dagen..
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Dit blad is geprint, waardoor kleuren kunnen afwijken van de
werkelijkheid.

