Természetes pigmentekkel
színezett felületek
Természetes gyantaolaj színezékek
(Nr.150)
A kész, gyantaolajban oldott színezékek bármelyik hagyományos narancshéjolaj hígítású termékben (121, 126,
129, 143, 181) könnyen és gyorsan
oldhatók. Bár az ecsettel kenhetõ
folyékony méhviasz balzsam (Nr.181) is
könnyedén színezhetõ, mégis célszerûbb a színezéket mindig az elsõ,
alapozó réteggel felhordani. Így tudja a
kezeletlen, nyers fa legkönnyebben
felvenni a színezéket, s az így szívódik a
legmélyebbre. Így a színezett felület
kopásállóbb, és akár kis felületen is
felújítható marad.
A 150-es sorozat 10 alapszínbõl áll,
melyek egymással könnyen keverhetõk is:
A színezéshez legfeljebb 20%
színezék használható, ettõl többet a
faanyag általában nem képés felvenni.
(egy 0,75 literes olajhoz max. egy 0,125
literes színezék). Kültérben a megfelelõ
UV-védelem biztosításához legalább
10% hozzáadása szükséges. A színezék
szárítóadalékot nem tartalmaz, ezért
önállóan nem használhatók.
Az olajba kevert színezéket bõségesen
kell felhordani, és 10-15 perc száradás
után kíméletesen visszatörölni. Ha
véletlenül túl sokat vártunk a visszatörléssel, egy kis friss olajjal a beszáradt
felületen az olaj még könnyen életre
kelthetõ.
AURI AQUA termékek színezékei
(Nr.250 / 260)
A vízzel hígítható (AQUA) olajok
(124, 127, 140, 160, 184, 187) az
önállóan is használható AURO aqua
fedõfestékekkel színezhetõk . Ez a
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színezék megfelelõ alapozás után
(124+253) tökéletes, ragyogó színû
magas vagy selyemfényû felületet ad.
Kiválóan alkalmasak gyerekjátékok,
illetve egyéb olyan színes termékek
kezelésére, ahol szempont az, hogy a
bevonat egészségre ártalmas anyagokat
ne tartalmazzon.
A 9-9 alapszín egymással könnyen
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Mivel a színezékek önálló színezésre
is alkalmasak, a keverési arány itt
tetszõleges. Így a fedõfestéstõl az egészen finom lazúros színezésig mindent
elérhetünk ugyanazzal a színezékkel. A
színek intenzitása teljesen szabadon
keverhetõ. (a 150-es színezékekkel
sötétebb színek nem érhetõk el).
Természetes színezékekkel kezelt
felületek tulajdonságai
A természetes színezékekkel színezett
olajok negatív pácképet adnak.
Akinek ez, vagy a színválaszték nem
lenne megfelelõ, az bármilyen vizes,
vagy szeszpácot használhat az AURO
termékekkel való kezelés elõtti színezéshez, azokat az olaj nem oldja ki. A
teljes felület pácolása elõtt, a szín
végleges beállításához, mindenesetre célszerû
vasoxid-barna (15081)
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AURO-forgalmazók:
 1082 Bp. Szép Mesterségek, tel.: 1/ 2674-632
 1163 Bp. Trion, tel.: 1/ 4031-683
 1194 Bp. Glass Design, tel.: 1/ 2801-240
 Tatabánya, Hajdú és Tsa., tel.: 34/ 511-757
 Miskolc, Lapella 90, tel.: 46/ 360-654
 Debrecen, Multicolor 96, tel.: 20/ 9363-171
 Nyíregyháza, NATI, tel.: 42/ 414-318
 Szolnok, Tiszafa, tel.: 56/ 376-804
 Békéscsaba, Szép Otthon, tel.: 30/ 9193-762
 Kecskemét, Faunus, tel.: 76/ 499-246
 Szekszárd, I.F.C., tel.: 74/ 511-966
 Székesfehérvár, AUSTRO-FA, tel.: 22/ 312-572
 Veszprém, Facentrum, tel.: 88/ 566-530
 Keszthely, Eurofa 2000, tel.: 83/ 515-804
 Gyõr, Mahagóni, tel.: 96/ 411-294
 Gyõr, Bútorkellék, tel.: 20/ 355-6017
 Sopron, Bástya, tel.: 99/ 324-515
 Szombathely-Sé, Wéberker, tel.: 94/ 352-836
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Kizárólagos forgalmazó:
AURO-sixay kft. www.sixay.com/auro
9400 Sopron,
Hunyadi János u. 37.
Magyar Asztalos
és Faipar
Tel./fax: 99/505-990, 30/9699-648.
AURO-Info: 30/3969-439.
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