Het thema
Beschermen, schoonmaken en
onderhouden van uw (houten) terras
AURO terras olie, teak no. 110-81,
bangkirai no. 110-85, lariks no. 110-89
Terras reiniger no. 801
Tuinhout heeft bescherming nodig
Regen, zon en dagelijks gebruik kan hout beschadigen. Door de
invloed van zon kan uw houten terras verweren en in combinatie met
schimmels en algen ook aangetast en lelijk worden. Bescherm uw
houten terras daarom met een product dat aangroei van schimmels
tegengaat en het hout beschermt tegen invloed van de zon.

Bescherming en verfraaiing van uw hout
Terras olie teak en bangkirai van Auro heeft een water-, en vuil
afstotende werking. De olie is ademend en bladdert niet. Vocht
schommelingen worden gereduceerd, en de pigmenten zorgen voor

Kleuren

een frisse natuurlijke houtkleur en voor UV- bescherming. Hierdoor krijgt
u een fraai oppervlak dat gemakkelijk te onderhouden is.

Gebruik
Ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en absorberend zijn. Ook hout
dat al eerder behandeld of iets verweerd is kan behandeld worden
met AURO terras olie. Oppervlak schoonmaken met AURO terras

Teak no. 110-81

reiniger (801) en laten drogen. Olie goed roeren voor gebruik en
aanbrengen op het schone hout. Eventueel kan nog een

2e

en

3e

laag

aangebracht worden voor meer bescherming. Tussen de
behandelingen licht opwrijven.

Bangkirai no. 110-85

Lariks no. 110-89

Voor het aanbrengen van de eerste laag olie kan een kwast of roller
worden gebruikt. Voordat de olie aangedroogd is, na ong. 20-30
minuten, afhankelijk van de temperatuur, het oppervlak uitwrijven met
een absorberende, pluisvrije doek om overtollige olie die niet
ingetrokken is te verwijderen.
Na een droogtijd van min. 24 uur, met goede ventilatie, kan een
eventuele volgende dunne laag aangebracht worden met een
pluisvrije doek. Hierdoor wordt de houtkleur intensiever en is het hout
nog beter beschermd. Meerdere lagen geeft het hout een zijdematte
uitstraling.

Gereedschapsreiniging
Doeken uitgespreid laten drogen en geen prop van maken wegens
gevaar voor zelfontbranding door drogende olie. Opgedroogde
doeken kunnen bij het huisvuil worden weggegooid of opnieuw
gebruikt worden. Kwasten kunt u schoonspoelen met AURO citrusolie
(191) en daarna uitwassen met vloeibare zeep (411) en water. U kunt
de kwasten inmasseren met de AURO vloeibare zeep (411) en deze
wegleggen voor het volgende gebruik. Voordat u de kwast weer
gebruikt, 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 het is raadzaam om dan eerst een test te doen. Tijdens
verwerking van het product passende beschermende maatregelen
treffen zoals goed ventileren en de huid beschermen.

Terras reiniger (801)
Na het winterweer met mos, algen
en vuil op het terras wordt het tijd
om de boel weer wat op te frissen. U
kunt uw teraas gemakkelijk
schoonmaken met de terras reiniger
van Auro. Hierdoor maakt u het
tegelijkertijd ook minder glad. Na het
schoonmaken kunt u de olie van
Auro gebruiken in de gewenste
kleur.

Gebruik
Veeg alle losse vuil en aanslag weg
en voeg de terrasreiniger toe aan
warm water. Voor gemiddelde
vervuiling: 50 ml (3 eetlepels) in 10 L
warm water. Bij ernstige vervuiling
kan meer gedoseerd worden. Na
het schoonmaken goed afspoelen
met water en laten drogen. AURO
terras reiniger kan ook prima op
tegels/klinkers en beton gebruikt
worden.

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 2
weken.
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Dit blad is geprint waardoor kleuren kunnen afwijken van de
werkelijkheid.

