
 

AURO Nr. 400 

AURO rengørings- og plejemidler                                                                                                           Teknisk datablad 

Nr. 411, 421, 427, 431, 435, 437 og 441 
 
 

AURO Plantesæbe (koncentrat) nr. 411 
Anvendelsesformål / egenskaber: Universelt rengøringsmiddel med let plejende virkning til alle overflader ved let til middelsvær tilsmudsning. 
Egnet til keramik, stentøj, uglaserede fliser, kunststoffer, rustfrit stål, ikke til behandlede overflader. Derudover til rengøring af værktøj (pensler, 
ruller). Behagelig duft, basisk, virker let affedtende, ph-værdi: ca. 9,5. 
Sammensætning: > 30%: vand; > 15%: linolie-kaliumsæbe; <5%: alkohol; eddike, glycerin; Citrat; eukalyptusolie. Naturmaling er ikke lugt-, 
emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering: opløs plantesæbe-koncentratet i varmt vand eller anvend ufortyndet. Dosering efter anvendelsesformål: - til aftørring: 10-
20 ml Plantesæbe til 10 l. vand (max. 0,2 %). Til regelmæssig rengøring og pleje kun fugtigt aftørring. 
- til rensning af værktøj: værktøj udstryges eller udrulles. Lad evt. plantesæbe indvirke i længere tid efter omfanget af tilsmudsning. Afsluttende 
skylles grundigt med vand. Ved hårdnakket tilsmudsning anvendes ufortyndet. Forudgående forsøg gennemføres ubetinget, så en beskadigelse af 
overfladen kan udelukkes / undgås. 
Emballage: hvidblik, skænkeprop af polyethylen. 
MAL-kode: 0-1 
Advarsel: rystes før anvendelse. Undgå øjenkontakt. Anvendes kun i original emballage. Opbevares køligt, frostfrit, tørt og tillukket, utilgængelig for 
børn. UBA-nr. 20410001. Fareklasse: 
ingen. Lagerstabilitet: ca. 24 måneder 
 
 

AURO Kraft-Rengøring nr. 421 
Anvendelsesformål / egenskaber: rengøringsmiddel til stærkt tilsmudsede imprægnerede oveflader eller til overflader behandlet med voksprodukter 
(f.eks. parketgulve, møbler, terrakotta, kork); danner en hudtynd, beskyttende voksfilm. 
Voks og opløsningsmiddelholdigt præparat med god opløsningsevne til voksbalsambehandlinger, intensivt rengørende, let affedtende, antistatisk 
virkning. 
Sammensætning: appelsinolie, linolie, karnaubavoks, bivoks, lecithin, svellet ler, alkohol, tørrestoffer (bl.a. koboltsalte). Kan fremkalde allergiske 
reaktioner. Naturlige produkter er ikke lugt-, emissionsfri. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering: anvendes ufortyndet. Med klud eller børste gnubbes kraftigt på snavsede områder. Hvis det er nødvendigt, kan der 
efterfølgende efterbehandles med voks (f.eks. AURO Hård Voks nr. 171 *). 
Emballage: hvidblik, skænkeprop af polyethylen. Lagerstabilitet: 24 måneder. 
Bemærk: Xi Lokalirriterende, indeholder appelsinolie. R 10 Brandfarlig. Holdes væk fra åben ild. Der må ikke ryges. Selvantændelsesfare: lad 
benyttede klude m.v. tørre enkeltvis og glat udbredt, ikke sammenkrøllet. Kan ved slugning forårsage lungeskader. Ved slugning må opkastning ikke 
fremprovokeres. Indånd ikke damp/aerosol. R 38 ætser huden. R 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. S 2 Opbevares utilgængeligt for 
børn. S 24 Undgå kontakt med huden. S 37 Brug egnede beskyttelseshandsker. S 46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og fremvis etiket eller 
dette tekniske datablad. S 56 Dette materiale og dets beholder skal afleveres til et indsamlingssted for farligt affald. Må ikke udledes i afløb. Sørg for 
tilstrækkelig luftcirkulation, beskyttelse af huden. Opbevares køligt, frostfrit, tillukket, utilgængeligt for børn i original beholder. Yderligere 
information: se sikkerhedsdatablad, teknisk datablad. Flydende rester: Europæisk affaldskatalog 080111. UN 1263, ADR 3. 
EU-grænseværdi efter 2004/42/EF IIA (fLb): 700g / l (2010). Produktet-VOC < 600 g / l. 
 

AURO Gulv-Rengøring nr. 427 
Anvendelsesformål / egenskaber: mildt rengøringsmiddel til lakerede træ- og korkoverflader og til linoleum, specielt gulve. Ideel til laminatgulve 
og fliser. Let vandopløseligt koncentrat af forskellige vegetabilske sæber og sukkertensi,. Ph-værdi: cirka 8,3. 
Sammensætning > 30%: vand, 5-15%: sukkertensid, citrater, <5%: kokosfedt-, ricinolie-kalisæbe, alkohol, potaske, glycerin, celluloseether. 
Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering 
Gulve fejes eller støvsuges for groft smuds. Rengøringsmidlet opløses i varmt vand og gulvet aftørres fugtigt. Med rent vand eftertørres fugtigt. 
Anbefalet dosis til 10 liter vand: let tilsmudsning: 0,1% (= 10 ml eller ½ skruelåg), 
middel tilsmudsning: 0,3% (= 30 ml eller 1 skruelåg), stærk tilsmudsning: 0,5% (= 50 ml eller 1 ½ skruelåg) 
Emballage: flaske af polyethylen. 
Bemærk: Omrystes før brug. Fjern omgående produktstænk med vand. Undgå kontakt med øjnene. Anvendes kun i den originale beholder. 
Opbevares køligt, tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn! UBA-nr. 20410011. Fareklasse: ingen. 
 

AURO Gulvpleje-Emulsion nr. 431 
Anvendelsesformål / egenskaber: til regelmæssig pleje og rengøring af alle overflader fra let til middel tilsmudsning. Vandfortyndbar, voksholdig 
emulsion. Virker let voksende og dermed plejende. God rengøringsvirkning, antistatisk virkning. Ph-værdi: ca. 8. 
Sammensætning: Linolie, karnaubavoks, bivoks, appelsinolie, alkohol, xanthan, eukalyptusolie, potaske, thiazol, vand. Naturprodukter er ikke lugt-, 
emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering: Ved 10 l varmt vand tilføres 100-300 ml gulvpleje-emulsion (1% - 3%). 
Klude vrides løbende grundigt, så der kun vaskes fugtigt. Efter tørring evt. efterpolering. 
Emballage: hvidblik, tuden polyethylen. 
Bemærk: Omrystes før brug. Bruges kun i den originale beholder. Opbevares køligt, frostfrit, tørt, tillukket, og utilgængeligt for børn. Undgå kontakt 
med øjnene. UBA-nr. 20410004. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: 12 måneder 
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AURO Lak- & Lasur Rengøring nr. 435 
Anvendelsesformål / egenskaber: mildt rengøringsmiddel, baseret på rene plantesæber og sukkertensid til rengøring af lakerede, laserede og 
træmalede overflader. Let opløseligt koncentrat med gode emulgerende egenskaber og gode smudsopløsende egenskaber. Ph-værdi: ca. 8,2. 
Sammensætning:> 30%: vand 5-15%: sukkertensid, <5%: citrater, kokosfedt-, ricinolie-kalisæbe, alkohol, potaske, glycerin. Naturmaling er ikke 
lugt-, og emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering: opløses i varmt vand, overflader rengøres med blød, fnugfri klud. Aftørring derefter med rent vand. 
Anbefalet dosis til 5 liter vand: let tilsmudsning: 0,1 % (= 1 teskefuld eller 5 ml), middel til kraftig tilsmudsning: 0,5 % (= 1 spiseskefuld eller 25 
ml). Anvendes ikke ufortyndet, da det kan forårsage skader på overfladen. Bemærk: Lak- & Lasur Rengøring er ikke kun til rengøring af 
vinduesrammer, men er også egnet til vinduerne. 
Emballage: polyethylen. 
Advarsel: Omrystes før brug. Anvendes kun i den originale beholder. Opbevares køligt, frostfrit, tørt, tillukket, og utilgængeligt for børn. Undgå 
kontakt med øjnene. UBA-nr. 20410003. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: ca. 12 måneder. 
 

AURO Gulv-Pleje nr. 437 
Anvendelsesformål / egenskaber: Mildt rengørings- og plejemiddel til olierede og voksbehandlede overflader, især gulve. Nemt vandopløseligt 
koncentrat af forskellige plantesæber, -olier og sukkertensid. Ph-værdi: cirka 8,3. 
Sammensætning:> 30%: vand 5-15%: sukkertensid, citrater; <5%: kokosfedt-, ricinolie, sojaolie-kalisæbe, alkohol, potaske; glycerin, xanthan, 
citronolie. 
Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering: gulv befries for groft smuds ved fejning eller støvsugning. Gulv-Pleje nr. 437 opløses i varmt vand, og gulvet aftørres 
fugtigt. Fugtig efteraftørring med rent vand. 
Anbefalet dosis til 10 liter vand: let tilsmudsning: 0,1 % (= 10 ml eller ½ skruelåg) 
middel tilsmudsning: 0,3 % (= 30 ml eller 1 skruelåg), stærk tilsmudsning: 0,5 % (= 50 ml eller 1 ½ skruelåg). 
Emballage: flaske af polyethylen. 
Advarsel: Undgå kontakt med øjnene. Opbevares køligt, tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn! Omrystes før brug. Anvendes kun i original 
beholder. UBA-nr. 20410012. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: 12 måneder. 
 

AURO Arvengeist-Møbelpolitur nr. 441 
Anvendelsesformål / egenskaber: Til regelmæssig vedligeholdelse af voksbehandlede møbeloverflader. På grund af indholdet af Cembra egnet til 
især møbler, garderobeskabe, kommoder mod insekter (møl, biller, osv.). Let at arbejde med, voksholdig politur. Antistatisk og insektafvisende effekt. 
Sammensætning: vand, linolie; som ammoniumsæbe: shellak, stearinsyre, karnaubavoks, 
bivoks, rosmarinolie, Arvenöl, phenoxyethanol, xanthan, potaske, benzoesyre. 
Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de. 
Forarbejdning / dosering: polituren anvendes ufortyndet. Omrystes godt før brug. Hæld lidt politur på en blød, fnugfri klud. Møbeloverflader gnides 
jævnt, og efterpoleres efter nogle minutter. På meget følsomme overflader - på et ikke synligt område – udføres indledende test. 
Emballage: glas med låg af polyethylen, eller hvidblik med polyethylen tud. 
Advarsel: Undgå kontakt med øjnene. Opbevares køligt, tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn! Omrystes før brug. Anvendes kun i den originale 
beholder. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: 12 måneder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 15/02/2011 
 


