
                                                                        
 

Technisch merkblad 
AURO olie & was 2 in 1 nr. 129               
 

Product: 
Oplosmiddel houdende was-impregneerolie voor binnen. Ter bescherming en veredeling van hout, voornamelijk houten meubels. Ook 
geschikt voor vloeren. 
 
Samenstelling: 
lijnolie, kolofonium-glycerineëster met organische zuren, carnaubawas, zonnebloemolie, standolie, droogmiddelen (kobaltvrij), 
bijenwas, kleimineralen, lecithine, alcohol, bevat citrusolie en gomterpentijn. Natuurproducten zijn niet reuk- of oplosmiddelvrij. Kan 
allergische reacties veroorzaken. Zie de actuele volledige declaratie op www.auro.de  
 
Kleur: Transparant; geeft een lichte honingtint. 

Aanbrengen: Kwast, roller of verfspuit. 
 

Droogtijd bij 23°C/50 % relatieve luchtvochtigheid: 

-  Oppervlak kan worden uitgeboend na ongeveer 10 minuten, afhankelijk van het houttype, toepassingsmethode en boenmethode.  
-  Stofdroog na ongeveer 10 uren, overschilderbaar na ongeveer 24 uren.  
-  Eindsterkte wordt na een aantal dagen bereikt. Voorzichtig behandelen en vocht en vuil vermijden  tijdens de droogperiode. 
-  Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen. 
 

Dichtheid: Ongeveer 0,88 g/cm3.              

Gevarenklasse: VbF ontvlambaar. Vlampunt 48°C, Gevarenklasse 3. 
Viscositeit: 14 seconden (DIN 4 mm) bij 20 °C. 
 

Verdunning: Gebruiksklaar. Eventueel verdunnen met AURO citrusolie nr. 191*.  

Verbruik: Ongeveer 0,05 l/m2. Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het oppervlak. Voer een test uit voor het exacte 
verbruik. 
 

Gereedschapsreiniging: Verwijder productresten meteen na gebruik en reinig met AURO citrusolie nr. 191. Was grondig na met water en 
AURO vloeibare zeep nr. 411*.  
Opslagstabiliteit: Bij 18 °C in originele, gesloten verpakking: ongeveer 24 maanden. Droog, koel, vorstvrij in goed gesloten originele  
verpakking buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Verpakkingsmateriaal: Blik. 
 

Afvalverwerking:  Alleen volledig geleegde verpakkingen met opgedroogde productresten recyclen. Gedroogde productresten zijn 
composteerbaar of kunnen bij het huisafval worden weggegooid.  
Vloeibare resten EAK-code 200127, type: verven. 
 

Waarschuwing: 

Met dit product verzadigde doeken kunnen spontaan vlam vatten door het gehalte aan drogende oliën. Daarom in goed afgesloten, 
brandveilig blik bewaren of doeken  uitgespreid, afzonderlijk uithangen en laten drogen. Draag tijdens verwerking geschikte 
beschermende kleding en zorg voor goede ventilatie. Buiten bereik van kinderen houden. Bij inslikken niet het braken opwekken. Direct 
een arts raadplegen en het etiket of dit blad laten zien. Damp niet inademen. Verdere aanwijzingen: zie Veiligheid - informatieblad 143. 
GIS-Code Ö 10.  
 
Aandachtspunten:  

- Verwerkingstemperatuur: minimaal 10°C 
- Getest volgens DIN EN 71 part 3 en DIN 53160, “Speeksel- en zweetbestendig”. 
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Technische aanbevelingen voor verwerking  

AURO olie & was 2 in 1 nr. 129  
 

1. ONDERGROND 

1.1 Geschikte ondergronden:  
Alle soorten hout, houtmaterialen, bij voorkeur op meubels. 
1.2 Algemene ondergrondvereisten:  
Ondergrond moet droog zijn, egaal, zuigend, schoon, stofvrij, chemisch neutraal en vrij van doorslaande inhoudsstoffen. 
 

2. LAGENOPBOUW BIJ NIEUW WERK  

2.1 Ondergrondvoorbereiding:  

- Reinig de ondergrond, schuur het hout zorgvuldig (bijv. Korrel 120). Verwijder grondig alle schuurresten.   
2.2 Grondlaag: 

- Een grondbehandeling is niet vereist. 
2.3 Slotlaag: 

- Breng AURO nr. 129 aan zoals aangegeven. Let op het verbruik. 
- Afhankelijk van het type ondergrond, kan het product worden verdund met AURO citrusolie nr. 191*.   
- Verwijder geen productoverblijfselen die nog niet in het hout zijn getrokken. 
- Na ong. 10 minuten uitboenen: hoe langer de periode tussen het aanbrengen en het uitboenen, hoe glanzender het oppervlak wordt.   
Na ongeveer één uur kan het oppervlak niet meer uitgeboend worden. Deze periode is afhankelijk van de temperatuur en de 
eigenschappen van de ondergrond.  
- Oppervlakken die onderhevig zijn aan sterke slijtage en sterk absorberende oppervlakken vereisen mogelijk meerdere 
behandelingen met AURO Nr. 129. In dit geval moet het oppervlak tussen de lagen geboend worden. 
- Behandel vloeren na 5 dagen met onverdunde AURO bijenwas onderhoudsmiddel nr. 431*. Breng dun aan en boen goed uit.  
 
3. LAGENOPBOUW BIJ RENOVATIEWERK  

3.1. Ondergrond: Oude verflagen op hout en houtmaterialen.  
3.1.1 Ondergrondvoorbereiding: 
Verwijder de oude verflaag op (bijv. d.m.v. schuren of met een afbijtmiddel) tot de intacte ondergrond. Verwijder stof zorgvuldig.  
3.1.2 Grondlaag: Niet nodig. 
3.1.3 Slotlaag: zoals beschreven onder punt 2.3. 
 
3.2 Ondergrond: Zeer versleten, in de was gezette oppervlakken die reparatie nodig hebben.  
Als oppervlakken erg versleten of beschadigd zijn, moet de laag geheel worden vernieuwd. Dit kan ook plaatselijk gedaan worden. 
Na het verwijderen van de laag, kan het  oppervlak opnieuw behandeld worden zoals beschreven onder punt 2.  
 
4. REINIGING EN VERZORGING  

- Voor regelmatig onderhoud kan AURO bijenwas onderhoudsmiddel nr. 431* worden gebruikt, uitwrijven met gebruik van pluisvrije 
doeken, een boenblok of polijstmachine. 
- Indien nodig, met een vochtige doek moppen.  
- Verwijder sterke vervuiling met AURO bijenwas vloerreiniger nr. 421*. (instructiefilmpje www.auro.nl )  
- Afgesleten, kale  plekken kunnen plaatselijk behandeld worden met nieuwe was.  
 
* Zie betreffende technische informatie bladen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gegevens in dit Technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient ter informatie en 
voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten 
kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij alle olie – lak – en schilderwerk en de voorbereiding daartoe geldt de huidige stand der 
techniek als referentie. Door gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie –  
rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn geldigheid.  
Stand: 01.11.2007;  
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