Technisch mededelingenblad
AURO reinigings- en onderhoudsmiddelen
nrs. 411, 415, 421, 431, 435 en 441
AURO ‘vloeibare zeep - 411’
Toepassing
Een universele reiniger voor alle oppervlakken die licht tot
normaal vervuild zijn; met verzorgende bestanddelen. Geschikt
voor aardewerk, steen, ongeglazuurde tegels, kunststoffen,
linoleum, roestvrij staal en -onder voorbehoud- geschikt voor
met kunsthars afgewerkte oppervlakken, geïmpregneerde en in
de was gezette oppervlakken. Geschikt om verdunner uit
gereedschap (kwasten, rollers etc.) te spoelen en bijzonder aan
te bevelen voor het wassen van de handen (o.a. zeepdispensers).
Eigenschappen
Goed oplosbare, vloeibare, geconcentreerde, plantaardige zeep;
aangename geur; alkalisch; goed reinigend. Er blijft een dun
waslaagje achter dat verzorgend werkt. pH-Waarde: ca.9,5.
Samenstelling
Water,
lijnolie-kaliumzeep,
bijenwas-ammoniumzeep,
turksrood-olie, alkohol, citrus-, eucalyptusolie, boraten.
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.
Verwerking/dosering
‘Vloeibare zeep’ in warm water oplossen of puur gebruiken:
- Nat afnemen: 10-20 ml ‘vloeibare zeep’ op 10 l water. (max.
0,2%). Houten vloeren met deze dosering uitsluitend
matigvochtig afnemen.
- Reinigen van gereedschap: met onverdund produkt reinigen,
daarna grondig met water uitspoelen.
- Hardnekkige vlekken: onverdund gebruiken; eerst een proefje
doen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- Reinigen van kunsthars-oppervlakken: maximaal 1 eetlepel
‘vloeibare zeep’ op 10 l water.
- Voor zeepdispenser: produkt met 50% water verdunnen.
Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.
Aanwijzingen en veigheidsadviezen
Voor gebruik schudden. Aanraking met de ogen vermijden. Niet
afvullen in drankflessen; gebruik hiervoor alleen corrosievrije
verpakkingen. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik
van kinderen bewaren.
Gevarenklasse: n.v.t. Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO ‘kwastreiniger - 415’
Toepassing
Als huishoudreinger bij sterke vervuilingen en hardnekkige
vlekken b.v. vetvlekken in de keuken, ingedroogde verf-, hars-,
olie- en wasresten. Geschikt voor het reinigen van tegels,
tegelkachel, aardewerk, emaille, porselein en kunststof. Vooral
voor ingedroogd schildersgereedschap zoals kwasten, rollers,
plamuurmessen, etc.
Eigenschappen
Zeer geconcentreerde, dikvloeibare emulsie, gemakkelijk
oplosbaar in water; alkalisch; fijne geur. Krachtig reinigend.
pH-Waarde: ca. 9.
Samenstelling
Water, lijnolie-kaliumzeep, citrusolie, bijenwasammoniumzeep,
caseïne, boraten kleimineraal, pijpaarde, alkohol, turksroodolie,
eucalyptusolie.
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.
Verwerking/dosering
- AURO ‘kwastreiniger’ in water oplossen (kokend water
versterkt de werking).
- Reinigende oplossing aanbrengen en kort laten inwerken.

- Met schoon, warm water naspoelen of afwissen.
- Voor het reinigen van middelmatig vervuilde oppervlakken: 1
deel kwastreiniger met 5 à 10 delen water verdunnen.
- Sterk vervuilde oppervlakken: gebruik onverdund; eerst een
proef doen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.
Aanwijzingen en veigheidsadviezen
Voor gebruik schudden. Spatten direct met water verwijderen.
Aanraking met de ogen vermijden. Niet afvullen in
drankflessen;
gebruik
hiervoor
alleen
corrosievrije
verpakkingen. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik
van kinderen bewaren.
Gevarenklasse: n.v.t. Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO ‘vloer-reiniger nr. 421’
Toepassing
Reinigingsmiddel voor vervuilde, geïmpregneerde of met
bijenwas behandelde oppervlakken (b.v. meubels, plavuizen-,
kurk-, parketvloeren); er blijft een voedend waslaagje over, dat
kan worden uitgeboend.
Eigenschappen
Was en oplosmiddel bevattend produkt met goed oplossend
vermogen voor waslagen. Aangename geur, krachtig reinigend;
laat een dun waslaagje achter (uitwrijven!), antistatisch.
Samenstelling
Citrusolie, kleimineraal, lijnolie (regionaal landbouwprojekt),
lijn-standolie, bijenwas, carnaubawas, alcohol, Co/Zr
droogmiddel (zonder lood).
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.
Verwerking
- Onverdund gebruiken, niet met water verdunbaar.
- Met doek of T-stok vuile plekken krachtig schoonwrijven.
- Eventueel weer in de was zetten; al naar gelang de ondergrond
AURO 171, 173 of 181 gebruiken; na droging uitwrijven.
Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.
Aanwijzingen en veiligheidsadviezen
Voor gebruik krachtig schudden. Produkt is brandbaar en kan
bij gebruik een ontbrandbaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel
vormen. Met dit produkt verzadigde lappen goed afgesloten
bewaren of uithangen in verband met gevaar voor
zelfontbranding door broei! Bij de behandeling van grote
oppervlakken intensief ventileren (doortochten!) wegens het
relatief hoge gehalte aan etherische oliën. Ook natuurlijke
reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Gevarenklasse: ontvlambaar prod., vlampunt ca. 35 °C.
Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO ‘bijenwas onderhoudsmiddel - 431’
Toepassing
Voor regelmatig onderhoud van met was behandelde
oppervlakken (b.v. kurk-, plavuizen-, parketvloeren, houten
meubels); ook voor reiniging bij lichte tot normale vervuiling.
Eigenschappen
Waterverdunbare, washoudende emulsie. Laat een voedend
waslaagje achter; goede reiniging; aangename geur; antistatisch.
pH-Waarde: ca. 8.

AURO - TM 400

Gebruiksaanwijzingen
AURO reinigings- en onderhoudsmiddelen
nrs. 411, 415, 421, 431, 435 en 441
Samenstelling
Water, carnauba-, bijenwas-ammoniumzeep, lijn-standolie,
lijnolie (regionaal landbouwprojekt) citrusolie, damar, caseïne,
boraten,
methylcellulose,
rozemarijn-,
eucalyptusolie,
kleimineraal, alkohol.
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.
Verwerking/dosering
- Max. 1-3% in warm water; alleen matig-vochtig afnemen.
- Na droging evt. uitwrijven.
Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.
Aanwijzingen en veigheidsadviezen
Voor gebruik schudden. Niet afvullen in drankflessen; gebruik
hiervoor alleen corrosievrije verpakkingen. Ook natuurlijke
reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Gevarenklasse: n.v.t. Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO ‘lak- en beitsreiniger - 435’
Toepassing
Mild reinigingsmiddel gebaseerd op zuiver plantaardige zepen
en suikertenside voor het reinigen van lak en beitswerk.
Eigenschappen
Gemakkelijk oplosbaar produkt met een goede emulgerende
werking en een goed vuiloplossend vermogen. pH-Waarde van
het onverdunde produkt: ca. 8,2.
Samenstelling
Water, kokosvet (b.d. landbouw.), ricinus-kaliumzeep,
suikertenside, citraat, citroenzuur, pijpaarde, alkohol.
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.
Verwerking/dosering
Produkt in warm water oplossen; oppervlak met zachte, niet
pluizende doek reinigen. Met schoon water nawassen.
Dosering voor 5 l water:
- lichte vervuiling: 0,1% (= 1 theelepel of 5 ml).
- normale tot sterke vervuiling: 0,5% (= 1 eetlepel of 25 ml).
Niet puur gebruiken om beschadiging te voorkomen.
Tip: ‘lak- en beitsreiniger’ reinigt niet alleen alle schilder- en
beitswerk, maar ook ruiten.
Verpakking: blik, schenktuit van polyethyleen.
Aanwijzingen en veiligheidsadviezen

Aanraking met de ogen vermijden. Koel, vorstvrij, droog en
gesloten bewaren. Ook natuurlijke reinigingsmiddelen buiten
bereik van kinderen bewaren.
Gevarenklasse: n.v.t. Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

AURO ‘arven meubelolie - 441’
Toepassing
Voor regelmatige reiniging en onderhoud van met was
beandelde meubels. Vanwege het gehalte aan arvenolie
(=dwergdenolie) geschikt voor het weren van insekten in
meubels, kasten, kisten (motten kevers, e.d.).
Eigenschappen
Goed verwerkbaar, washoudend produkt, op basis van alkohol.
Antistatisch en insektenwerend; zeer aangename geur.
Samenstelling
Alkohol, schellak, copalhars, arven-, citrusolie, dennenterpeenalkohol, bijen-, carnaubawas, larikhars, lijnolie
(regionaal-biologische landbouw), lijnstandolie, eucalyptusolie,
kleimineraal.
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle produkten.
Verwerking/dosering
- Voor gebruik goed schudden. Produkt onverdund gebruiken,
niet waterverdunbaar.
- Een weinig ‘arven meubelolie’ op een zachte niet pluizende
lap doen, meubeloppervlak gelijkmatig inwrijven en na enkele
minuten uitwrijven. Bij zeer gevoelige oppervlakken op een
onopvallende plek een proefje doen.
Verpakking
Glas; dop van bakeliet met polyethyleen afdichtingsplaatje.
Aanwijzingen en veiligeidsadviezen
Het produkt is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - niet roken. Met dit produkt verzadigde
lappen goed afgesloten bewaren of uithangen in verband met
gevaar voor zelfontbranding door broei! Tijdens de
verwerking vanwege het hoge gehalte aan alcohol goed
ventileren. Niet gebruiken op grote oppervlakken. Ook
natuurlijke reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen
bewaren.
Gevarenklasse: licht ontvlambaar, vlampunt: ca. 21°C.
Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar.

Biologisch-ecologische eigenschappen van deze produkten
Geen uitscheiding van giftige gassen; vrij van gechloreerde koolwaterstoffen of andere persistente milieugvergiften. Alle grondstoffen
zijn het menselijk organisme door de evolutie heen vertrouwd, zodat er werkelijk sprake is van een positieve lange termijn-ervaring;
grondstoffen uit gesloten ecologische kringloop. Geproduceerd volgens de uitgangspunten van een zachte chemie en technolgie, zonder
milieuvervuiling. Produkten zijn volledig opneembaar in de bestaande ecosystemen; milieubelasting op lange termijn is -op basis van
huidige kennis- uitgesloten.
Dit technisch mededelingenblad (TM) is opgesteld volgens de aanbevelingen van het Duitse verbond van ondernemers in het schildersbedrijf. Alle gegevens zijn het resultaat van langdurige research en
praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de produkten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen
daarom aan dit TM niet worden ontleend. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TM zijn geldigheid.
Producent: AURO Pflanzenchemie GmbH · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig · Tel. 0531-2814141.
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