
 

AURO Nr. 401 

AURO Nåletræslud nr. 401                                                                                                                                                  Teknisk datablad 
 
 
Materialetype / anvendelsesformål 
Brugsfærdig, let pigmenteret lud til forbehandling og lys bevaring af nyslebet massivt nåletræ, før 
behandling med AURO Træsæbe nr. 403 * eller AURO Hvid Træsæbe nr. 404 *. Kan kun anvendes inde. Ikke egnet til løvtræ. 
 
Sammensætning 
Vand, hvidkalkhydrat, kalilud, metylcellulose, svellet ler, titandioxid, xanthan, gummi arabicum. 
Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Kan fremkalde allergiske reaktioner. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
 
Farvetone 
Hvid; hvidligt-transparent optørrende. På grund af produktets alkalitet opstår farveændringer på behandlede træoverflader, og resultatet kan også falde 
forskelligt ud på ens trætyper. Forudgående forsøg anbefales derfor. 
 
Påføringsmetode 
Strygning (pensel, fladestryger) eller rulle (skumstofrulle). Anvend kun alkalibestandigt værktøj. 
 
Tørretid ved normalklima (20 °C / 60 % rel. luftfugtighed) 
Efterfølgende behandling med AURO Træsæbe nr. 403 * eller AURO Hvid Træsæbe nr. 404 * efter ca. 4 - 16 timer, afhængig af ventilationsrate, 
omgivende fugtighed og temperatur. Høj luftfugtighed, lave temperaturer, dårlig ventilation og høj forbrugsmængde kan føre til væsentlige 
tørringsforsinkelser. 
 
 
Densitet 1,05 g / cm ³ Fareklasse: ingen 
Viskositet 14 sekunder (DIN 4 mm) ved 20 *C  
Fortyndingsmiddel Klar til brug, fortyndbar med vand. 
Forbrugsmængde på 0,1-0,15 l / m², stærkt afhængigt af underlagets sugeevne. Præcist forbrug bestemmes ved forudgående 

prøvepåføring 
Værktøjsrengøring Stænk fjernes omgående med vand. Arbejdsudstyr rengøres før produktet tørrer med vand.  
Opbevaring Ved 18 C i uåbnet original emballage: 24 måneder; Køligt, frostfrit, tørt og utilgængeligt for børn. Åbnede bøtter 

lukkes tæt til efter brug. 
Emballage Polyethylen. 
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 Produktet reagerer alkalisk, ligesom f.eks. kalk- eller cementmørtel, ætser øjne og hud. Undgå indånding af støv, 
hud- og øjenkontakt. Ved hudkontakt vaskes med vand, ved øjenkontakt skylles omgående med rigeligt vand og 
der søges læge. Yderligere information: se sikkerhedsdatablad, tekniske datablade *. 

MAL-kode 00-4 
 
 
Vær venligst opmærksom på følgende: 

- Arbejdstemperatur mindst 10 *C. 
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Anvendelsestekniske anbefalinger 
AURO Nåletræslud nr. 401 
 
 
1. UNDERLAG 
1,1 Egnede underlag: 
- Nyt, ikke gulnet eller slebet til ikke gulnet lag, massivt nåletræ indendørs. 
- Ikke egnet til løvtræ. 
- Ikke til endetræsflader (f.eks. træbelægninger), fare for stærk opkvældning. 
- Undgå at anvende produktet over hovedet. 
1.2 Generelle krav til underlag 
Underlaget skal være fast, tørt, absorberende, rent, fedtfrit og uden gennemtrængende indholdsstoffer. 
 
2. MALINGOPBYGNING (FØRSTE LAG) 
2.1 Forberedelse af underlag 
- Kanter rundes, underlag rengøres, der finslibes (korn 120 eller finere). 
- Slibestøv fjernes omhyggeligt, opsuges f.eks. 
- Harpiks-rige træsorter afvaskes med alkoholfortynding. 
2.2 Grundbehandling 
- Omgivelser afdækkes omhyggeligt. 
- Brug gummihandsker og beskyttelsesbriller. 
- Produktet må ikke hældes over i beholdere af letmetal eller metallegeringer. 
- AURO Nåletræslud omrøres grundigt og påføres med ludbestandigt værktøj ensartet i fiberretning. Må ikke hældes ud på underlaget. 
- Omrør jævnligt produktet under arbejdet. 
- Evt. stående produkt fordeles, fjernes. 
- Lad tørre grundigt, sørg for tilstrækkeligt luftskifte. 
- Behandlede gulve må først betrædes efter fuldstændig tørring. 
2.3 Følgebehandling 
- For at opnå overflader af høj kvalitet, anbefales en mellemslibning (korn 180-220). Bær støvmaske. Slibestøv opsuges grundigt. 
- Påfør AURO Træsæbe nr. 403 * eller Hvid Træsæbe nr. 404 *, se respektive tekniske datablade. 
- Anvend kun træsæbe. Uegnede sæber kan forårsage misfarvning. 
 
3. FREMGANGSMÅDE VED VEDLIGEHOLDELSE 
3.1 Forberedelse af underlag 
- Fjern evt. gamle lag, samt meget slidte eller beskadigede overflader, gulv slibes helt til det intakte, ikke-gulnede og absorberende træ. 
- Rengør overfladen, slib fint, fjern støv omhyggeligt. 
3.2 Grundbehandling: Som beskrevet i afsnit 2.2. 
3.3 Følgebehandling: Som beskrevet i afsnit 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
05/07/2007 


