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természetesen a legjobb

Az olajozott, viaszolt felület akár örök 
életű: a szakszerűen elkészített bevonat 
megfelelő ápolás, karbantartás mellett 
szépségét nagyon sokáig megtartja. Ez 
talán már a könyökén jön ki azoknak, 
akik elolvassák az AURO-cikkeket. De mi 
a helyzet akkor, ha a bevonatot nem jól 
készítik el, nem megfelelően vagy egyál-
talán nem ápolják? Vagy éppen annyira 
nagy az igénybevétel, hogy a normál 
ápoláson felül időnként egy nagytakarítás 
is szükséges. 

Rendkívüli igénybevételű parketták, 
fapadlók felújító ápolása:

Vannak olyan nagy forgalmú he-
lyek, ahol a mindennapos takarítás és 
a hetenkénti ápolás (AURO Nr. 431, 
Biomilan padlóápoló)  ellenére is, időn-
ként egy nagyszabású takarítás is szük-
séges. Erre készült a Nr. 421–01 számú 
„Bundeskanzlermischung”.  Nevét 
onnan kapta, hogy ez a keverék a bécsi 
Bundeskanzleramt – a kancellári hiva-
tal elhanyagolt, lestrapált, olajozott, vi-
aszolt padlóinak a tisztítására készült. 
Olyan anyagra volt szükség, mellyel 
nagyon rövid idő alatt, átcsiszolás és 
újrakezelés nélkül is tökéletesen fel 
lehetett frissíteni a lestrapált padlókat. 
Az AURO olajozott, viaszolt padlóinak 
Ausztriában nagyon sok olyan jó nevű 
referenciája van, ahol ezt az ápolószert 
és ezt az ápolási módot is használják. 
Néhány közülük:
– Schönbrunni kastély, Bécs – 1999 óta 

kb. 2 000 m2

– Belvedere, Bécs – 1995 óta kb. 1 600 m2

– Bécsi Hofburg (császári palota), Silber-
kammer (a császári család ezüstjeinek 
és terítékeinek kiállítása) – kb. 300 m2

– Technikai Múzeum, Bécs – 1998 óta kb. 
1 000 m2

– Albertina – grafikai gyűjtemény, Bécs
– 2003 óta kb. 500 m2

– Bundeskanzleramt – Kancellári hivatal, 
sajtóterem Bécs – 1991 óta kb. 300 m2.

Hazai referenciák:
– GYÍK (Gyermek- és Ifjúsági Központ) 

Sopron – 2002 óta kb. 350 m2 tölgy 
felújítás

– Bonyhádi Evangélikus Gimnázium 
tantermek – 2003 kb. 700 m2  tölgy 
felújítás

– Szekszárdi Kereskedelmi Szakközépiskola 
Tornaterme, 2004, 350 m2 kőris új
A tisztántartást és az ápolást ezeken a 

helyeken a saját takarítószemélyzet végzi, 
hetente mosnak fel az AURO Nr. 431 padló-
ápolóval, időnként az ettől erősebb BioMilan 
ecetpolitúros padlóápolóval géppel takarítják 
fel a parkettákat, és átlagosan 2 évente kerül 
sor a „Bundeskanzlermischung”-gal való 
felújításra.

Ragacsos, elrontott olaj-viasz  
bevonatok megmentése:

Bár évek óta próbáljuk besulykolni 
és minden vevőnek külön elmondani az 
olajozás és viaszolás szabályait, sajnos 
még mindig sokan készítenek rossz felü-
leteket: nem szép a felület-előkészítés, 
elmarad a nedves szálfelhúzás, az olaj-
visszatörlés, sok a viasz, nem polírozzák 
fel rendesen, vagy egyáltalán nem is 
polírozzák. Sokan nem olvassák el a 
dobozokon lévő magyar nyelvű haszná-
lati útmutatót sem, egyszerűen felkenik 
az olajat vagy a viaszt, és azt gondol-
ják, ezzel kész a felület, kész a munka. 
Ha néhány nap vagy hét múlva – néha 
felháborodottan – jelentkeznek, hogy 
„még mindig nem száradt meg, még 
mindig ragad”, – már nehéz segíteni. 

Ez a tisztítószer az ilyen elrontott 
felületek javítására, a felesleges, ragacsos 
rétegek eltávolítására is alkalmas.

A tisztítás menete:
A tisztítószert valamilyen durvább 

csiszolóanyaggal: pl. piros vagy fekete 
peddel, vagy kopott finom (P120, 150) csi-
szolóráccsal kell felhordani és bedörzsölni. 
Parkettáknál, nagy felületeknél ehhez 
természetesen egytárcsás polírozógépet 
használnak, kis felületen bútoroknál fliest,
skótszivacsot (Scotch-Brite) használhatunk. 
A tisztítókeveréket addig kell bedörzsölni, 
amíg a szennyeződést feloldja, a feles-
leget eltávolítja, illetve a felületet telíti 
viasszal. Ezután kb. 20 perc száradás 
után puha nedvszívó ronggyal a felületet 
szárazra dörzsölni, majd kb. 5 óra szá-
radás után polírozni kell. Utókezelést az 
esetek 98%-ában a padló nem igényel. 
Ha mégis nagyon kiszáradt volt, szükség 
szerint kb. 2 nap múlva AURO Nr. 171 
keményviasszal (padló), vagy Nr. 181 
viasz kenőbalzsammal lehet átviaszolni.

Elkoszolódott, ragacsos, 
viaszolt felület?
AURO Nr. 421-01 – Viaszbalzsam intenzív tisztító


