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Toepassing 

Voor regelmatige reiniging en onderhoud van met was behandelde meubels. Vanwege het gehalte 

aan arvenolie (=dwergdenolie) geschikt voor het weren van insecten in meubels en kasten. (motten 

kevers, e.d.).  

Eigenschappen  

Goed verwerkbaar, was houdend product, op basis van alcohol. Antistatisch en insectenwerend; zeer 

aangename geur.  

Samenstelling  

Alcohol, schellak, copalhars, arven-, citrusolie, dennenterpeenalcohol, bijen-, carnaubawas, larikhars, 

lijnolie (regionaal-biologische landbouw), lijnstandolie, eucalyptusolie, kleimineraal. Bindend is de 

geldende grondstoffenlijst met alle producten.  

Verwerking/dosering   

Voor gebruik goed schudden. Product onverdund gebruiken, niet waterverdunbaar!                          

Een weinig ‘Arven meubelolie’ op een zachte niet pluizende lap doen, meubeloppervlak gelijkmatig 

inwrijven en na enkele minuten uitwrijven. Bij zeer gevoelige oppervlakken op een onopvallende plek 

een proefje doen.  

Verpakking  Glas, dop van bakeliet met polyethyleen afdichtingsplaatje.  

Aanwijzingen en veiligheidsadviezen Het product is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - niet roken. Met dit product verzadigde lappen goed afgesloten bewaren of 

uithangen in verband met gevaar voor zelfontbranding door broei! Tijdens de verwerking vanwege 

het hoge gehalte aan alcohol goed ventileren. Niet gebruiken op grote oppervlakken. Ook natuurlijke 

reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.  

Gevarenklasse Licht ontvlambaar, vlampunt: ca. 21°C.  

Opslagstabiliteit In goed gesloten verpakking ca. 1 jaar. 

 

 

 

De gegevens in dit Technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient ter informatie en voorlichting en 

ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit 

TIB niet worden ontleend. Bij alle olie – lak – en schilderwerk en de voorbereiding daartoe geldt de huidige stand der techniek als referentie. Door 

gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie – rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn geldigheid. 

Stand: 01.01.2011; Producent: AURO Pflanzenchemie AG • Postfach 12 38 • D-38002 Braunschweig • Tel. (05 31) 2 81 41 41 • www.auro.de  

 

FARVOCOLOR BV • MOARREWEI 22 • 9104 LA - DAMWÂLD (NL) • Tel. 0511-425628 • E-mail: info@auro.nl • www.auro.nl 


