naturligt min verden

Temablad

Lud-/sæbebehandling af massive træoverflader
Nr. 401/ 402/ 403/ 404 (gulve og møbler)
Formålet med lud- og sæbebehandling
Træoverflader bliver for det meste olieret og/eller voksbehandlet. Det giver træet glød, og det kan efterfølgende
mørkne; mange brugere kan samtidig godt lide den honningtone, som behandlingen giver. Ved overfladebehandling med lud og sæbe bliver nyt træ også beskyttet, men træets farvetone bevares lys, og behandlingen forhindrer
samtidig en betinget eftermørkning pga. lysindvirkningen.
Lud og sæbe fra AURO er vandfortyndbar, og behandlingen foretages let og hurtigt. Sæben virker fremragende mod
tilsmudsning. Selv vandskjolder og lette trykmærker kan fjernes, når behandlingen genopfriskes. En gulning af
træoverfladen bliver gennem regelmæssig pleje med hvid træsæbe vedvarende forhindret.

Anvendelse
Alle nye træoverflader, herunder træoverflader, der er slebet i bund til ubehandlet massivt træ, kan behandles med
AURO lud og sæbe. Før anvendelsen er en finslibning påkrævet.

Grundbehandling med lud
Anvend kun den lud, som er beregnet til den respektive træsort – til nåletræ nr. 401, til løvtræ nr. 402. Under arbejdet med lud bør der anvendes beskyttelsesbriller og –handsker. Værktøjet (fladestryger eller skumstofrulle) skal
være bestandig i forhold til lud hhv. syre.
Beholderen med lud rystes grundigt. Derefter påføres luden ensartet på hele fladen, og overskydende, stående lud
fjernes. Derefter skal behandlingen tørre (4-16 timer). For at opnå højkvalitets overflader, kan der mellemslibes.

Følgebehandling med sæbeopløsning (Gennemføres 2-3 gange)
Anvend kun AURO Træsæbe nr. 403 eller 404. Beholderen rystes meget grundigt, og indtil bundlaget er opløst.
Træsæben fortyndes 1:10 med vand, og påføres fuldt og ensartet (værktøj – se ovenfor). For at opnå en overflade
af høj kvalitet, kan sæbeopløsningen indmasseres med bonemaskine med polérpad. Indenfor 15 minutter fjernes
overskydende, stående sæbe, og behandlingen tørrer (4-16 timer).
Rengøring og pleje
Der anvendes kun AURO træsæbe, og afhængigt af den ønskede lysningseffekt kan der anvendes hvid eller farveløs træsæbe. Det er også muligt, at blande de to produkter. Gulve vaskes kun med sæbeopløsning, ikke med rent
vand. Dernæst rystes beholderen meget grundigt. Træsæbe fortyndes 1:40 med vand (f.eks. 100 ml. træsæbe til 4
l. vand) og 2 spande med rent vand holdes parat. Gulvet afvaskes fugtigt med sæbeopløsningen, den benyttede
klud vaskes og vrides først i rent vand, og dyppes derefter igen i sæbeopløsningen. Efter afvaskningen skal gulvet
tørre.
Yderligere vejledning findes i vores tekniske datablad under ”downloads” på vores hjemmeside auro.dk.
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