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AURO Rulle- og Strygepuds                          Teknisk datablad  
Nr. 307 Fin    
Nr. 308 Mellem          
Nr. 309 Grov 
 
Materialetype strukturgivende, hvid dispersions-puds-behandling med fine, mellem eller grove korn. 
 
Anvendelsesformål til hvide, matte, dekorative behandlinger af vægge og lofter inde 
 
Egenskaber 
- Diffusionsåben (sd-værdi: ca. 0,1) 
- Godt dækkende 
- Let at påføre 
- Fyldig karakter 
 
Sammensætning vand; mineralske fyldstoffer; pigmenter; dammar; ricin-, linolie; cellulose; tensider af raps-, ricinolie, 
sukkertensid, lecithin; alkohol, appelsin-, eukalyptus-, rosmarinolie; sølv. Naturprodukter er ikke lugt-, emissionsfri. Vær 
opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
 
Farve hvid; tonbar til pastelfarver med max. 5 % AURO Fuldtone- & Tonermaling nr. 330 *. Forudgående prøve er 
nødvendig, da pudskarakteren ændres ved tilsætning af tonermaling. 
 
Påføringsmetode pensel eller rulle 
 
Tørretid ved 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed 
- Overfladetør, genbehandlingstør: efter mindst 24 timer. 
- For lasurteknik: mindst 5 dages tørretid. 
- Endelig hærdning: nås efter ca. 4 uger. I mellemtiden skånsom behandling, undgå f.eks. fugt-, smudsbelastning. 
- Tørring sker gennem iltoptagelse, sørg derfor under tørring for god og tilstrækkelig udluftning 
- Høj luftfugtighed, lave temperaturer og højt forbrug giver væsentlige tørringsforsinkelser. 
 
Densitet ca. 1,58. 
 
Fortyndingsmiddel klar til brug, kan fortyndes med vand. 
 
Forbrugsmængde fra 0,35 til 0,8 l / m2 pr. lag, afhængigt af underlag, påføringsmetode, overfladekvalitet. Nøjagtigt 
forbrug fastslåes ved forudgående forsøg. 
 
Værktøjsrengøring produktrester udstryges, udrulles straks efter brug, der eftervaskes grundigt med vand tilsat 
AURO Plantesæbe nr. 411 *. 
 
Opbevaring utilgængelig for børn, køligt. frostfrit, tørt og tillukket. 
 
Lagerstabilitet ved 18 °C i original, uåbnet beholder: 12 måneder. Overflade i åbnede beholdere afdækkes (begrænset 
holdbarhed) med AURO appelsinolie Nr. 191 *. 
 
Emballage polypropylen, metalbøjle. 
 
Bortskaffelse iflg. den ansvarlige myndighed skal rester afleveres på en genbrugsstation. Men da AUROs produkter 
fremstilles konsekvent økologisk kunne indtørrede rester og behandlet træ principielt komposteres eller smides ud 
sammen med husholdningsaffaldet. 
 
Advarsel de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes, sørg f.eks. for tilstrækkelig hudbeskyttelse og 
ventilation. Ved hudkontakt vaskes med vand, ved kontakt med øjnene skylles straks grundigt med vand og der søges 
lægep. Yderligere information: læs sikkerhedsdatablad. Vær opmærksom på tekniske datablade *. Produktkode: M-DF 
04 Naturligharpiksmaling. EU-VOC-grænseværdi 2004/42/EF IIA (aWb) 30 g/l (2010). Produkt-VOC < 10 g/l. 
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Anvendelsestekniske anbefalinger 
AURO Rulle- & Strygepuds 
Nr. 307 Fin 
Nr. 308 Mellem 
Nr. 309 Grov 
 
1. UNDERGROUNDLAG 
 
1.1 Egnede underlag 
Puds, ler, beton, kalksandsten, gipsplader, savsmuldstapet, murværk, matte, tilsvarende belægninger. 
På glasfibervæv og byggeplader udføres forudgående forsøg før anvendelse, for at afprøve forenelighed. 
1.2 Generelle krav til underlag 
Overfladen skal være tør, ren, kemisk neutral, olie, fedt, absorberende, lim, være uden gennemtrængende stoffer. 
 
2. MALINGOPBYGNING 
 
2.1 Forberedelse 
- Løstsiddende dele fjernes eller repareres, melende, sandede substanser fjernes ved afbørstning. 
-Underlagets neutralitet testes. 
- Cementslam fjernes ved slibning, slipmidler fjernes ved vask. 
- Fejlsteder, revner, huller spartles f.eks. med AURO Vægspartel nr. 329 * og ujævnheder afslibes. 
- Løse tapetsamlinger efterklæbes, limrester fjernes. 
- Dårligt hæftende, ikke hæftedygtige, ikke fugtegnede eller uegnede gamle malinglag fjernes fuldstændig. 
 
2.2 Grundbehandling 
- Uregelmæssigt sugende, nye klar til behandling, kontraststærke underlag grundes med AURO Strygegrund nr. 302 *. 
- Eksisterende egnede belægninger grundes med AURO Pudsgrunder nr. 315 *. 
- Pga. gennemslående indholdsstoffer, f.eks. på træfiberplader, udføres forudgående forsøg ubetinget. 
- For et farvet resultat anbefales det, at oså grunderen tones med AURO Fuldtone- & Tonermaling nr. 330 *. 
- Grunding kan ved intakte, bæredygtige, kun let sugende og kontrastfattige underlag bortfalde. 
 
2.3 Slutbehandling 
- Rulle- & Strygepuds påføres ensartet med rulle eller pensel, og udrulles hhv. udtrækkes ikke helt. 
- Som regel er det tilstrækkeligt med en enkelt behandling på forberedte underlag, for at opnå et struktureret resultat med 
Rulle- & Strygepuds. 
 
3. FØLGEBEHANDLINGER 
Mulig er kreative, dekorative efterfølgende behandlinger med AURO Væglasur-Plantefarve nr. 360 *, Væglasur-Voks nr. 
370 * eller Væglasur-Bindemiddel nr. 379 * med tilsat pigment. 
 
4. Vær venligst opmærksom på følgende: 
- Underlag afprøves før anvendelse for egnethed og kompatibilitet. 
- Undgå under påføring og tørring, direkte sollys, fugtighedsindflydelse og smudspåvirkning. 
- Produkter med forskellige produktionsserienumre blandes før brug, for at kompensere for produktionsseriebetingede 
forskelle. 
- Anvendelsestemperatur mindst 10 °C, max. 30 °C, max. 85 % rel. luftfugtighed, optimalt 20-23 °C, 40-65 % rel. 
luftfugtighed. 
- Omrøres grundigt før brug. 
- Beskyt omgivelser og flader, der ikke skal behandles, mod produktstænk. 
- Pletter og stænk fjernes straks med vand tilsat AURO Plantesæbe nr. 411 *. 
- Lad nyt puds mindst 6 uger, kalksandstensmurværk mindst 6 måneder være ubehandlet; evt. neutraliseres. 
- Let uensartede, stribede overflader, kan afhængig af objektbetingelserne opstå (f.eks. store flader med stærkt 
lysindfald), derfor undgås sådanne tilgange, der arbejdes hurtigt vådt i vådt. 
- For optimal, holdbar beskyttelse bør de behandlede områder regelmæssigt kontrolleres, for vedligeholdelse og 
straksudbedring af skader. 
- Alt malearbejde skal tilpasses til objektet og dets anvendelse 
 
* Se tekniske datablade. 
 
Dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Ansvar og forpligtelser kan ikke følge deraf. Brugen af denne 
rådgivning medfører intet retsforhold. Oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og fritager ikke brugeren fra eget ansvar. 
Objektbetingelser og produktegnethed må afprøves fagligt hhv. sags orienteret. Med en ny udgave af dette tekniske datablad 
bortfalder gyldigheden. Dato: 15/08/2012, ændring af sammensætning. 


