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Sokan álmodoznak egy tömörfa kony-
háról. Akiknek sikerül ezt az álmot megva-
lósítaniuk, azok egy életre szóló bútorda-
rabra ruháznak be. Nem mindegy, hogyan 
kezeljük az értékes tömörfát: könnyen 
ápolható és felújítható anyagot, vagy 
kezdetben talán ellenállóbb, de sérülése 
után szinte javíthatatlan műanyag bevo-
natot választunk. A természetes növényi 
olajok, gyanták és viaszok „elzsírosítva” 
impregnálják a felületet, így akadályozzák 
meg a víz és a szennyeződések beszívó-
dását, a fa elkoszolódását. Ezek a szára-
dó olajok pedig a rostok közé szívódva 
keményednek ki, így ténylegesen növelik 
a fa felületének ellenállóképességét, nem 
csak egy kemény védőréteggel látják el az 
esetleg puha hordozóréteget. Ez különö-
sen a lazább szerkezetű fafajok kezelé-
sénél fontos, ahol lakkozás esetén szinte 
elkerülhetetlen a bevonat sérülése.

A fa természetes szépsége, selymes 
fénye, bársonyos tapintása, illata csak 
természetes kezeléssel őrizhető meg.

Ahhoz, hogy a munkalap és a frontok 
többévi használat után is szépek marad-
janak, érdemes hozzá méltó minőségi, 
természetes anyagú kezelést választani. 
Az értékes tömörfa megfelelő kezelést és 
ápolást igényel. 

A munkalapok kezelésénél gyakori 
„hiba” a viaszolása. Ez tulajdonképpen 
nem hiba, de megnehezíti a későbbi ápo-
lást és felújítást. A sok víz és zsíroldó hatá-
sú mosogatószer erősebben igénybeveszi 
a viaszolt felületet, mint bármi. Ilyen nagy 
igénybevételű felületeknél ezért nem 
használjuk a keményviaszt. 

A munkalapok kezeléséhez az egyik 
legjobb választás az AURO Nr. 808 szá-
mú konyhai munkalap olaja.

A felület előkészítést és a kezelést 
az olajozás szabályainak megfelelően 
végezzük. 

Az olajozásnál az a legfontosabb, hogy 
minél jobban telítődjön a munkalap felüle-
te. Annyiszor kenjük át, ameddig csak a fa 
elszívja az olajat. A beszívódás mélysége 
fokozható, ha az olajat kézmeleg vízben 
kb. 40oC-ra melegítjük, és a felhordások 
közben vliessellel („skótszivacs”) vagy 
egyszerűen konyhai mosogatószivacs 
dörzsis felével bemasszírozzuk. Ha úgy 

látjuk, telítődött 
a felület, 10–20 
perc száradás 
után alaposan tö-
röljük le a be nem 
szívódott feles-
leget, különben 
ragacsos, fényes 
marad a felület. 

Vigyázat: az 
olaj visszatörlé-
séhez használt 
rongyokat ne 
dobjuk el össze-
gyűrve, hanem 
mindig kiterítve 
szárítsuk ki! Ön-
gyulladásveszély! 
– a száradó olajok 
erős hőfejlesztése 
miatt. 

A kezelést igény szerint néhány nap 
múlva finom köztes csiszolás után egy
olajos ruhával való áttörléssel megismé-
telhetjük.

A kezelés és száradás során megfelelő 
szellőzést biztosítsunk – a tökéletes kike-
ményedéshez oxigén szükséges. Az olaj 
teljes kikeményedése kb. 2–4 hét. Ez idő 
alatt a felületet nem szabad letakarni (oxi-
gén), csak kíméletesen szabad használni, 
és nedvességtől lehetőleg óvni kell.

A munkalap későbbi ápolásához 
– szükség szerint finom csiszolás (P240)
után – a kezelésből megmaradt olajba 
mártott ruhával töröljük át a felületet. Az 
ápoláshoz használhatjuk az AURO Nr. 
806 számú ápolóolajat is. A napi kosz eltá-
volítása kézmeleg vízzel történik. Erősebb 
szennyeződések eltávolításához néhány 
csepp AWALAN Nr. 473 folyékony moso-
gatószer használható.

Az olaj tartós, ellenálló, könnyen ápol-
ható és felújítható felületet ad, kiegyenlíti 
a fa egyenetlen nedvszívóképességét. 
Gyerekjátékok kezelésére és élelmiszerrel 
érintkező felületek kezelésére egyaránt 
bevizsgált anyagok. 

1 doboz 0,375 literes munkalapolaj 
fafajtól függően 5–19 m2 beeresztésére 
elegendő. A kezelés anyagköltsége bruttó 
200–800 Ft/m2.

AURO – természetesen a legjobb!

Olaj a konyhában A faépítészetnek több száz éves emlé-
keivel találkozhatunk a világban. Különösen 
híresek a földrengésbiztos Japán faépüle-
tek, kínai pagodák, német Fachwerk-házak, 
az amerikai, kanadai, skandináv vagy az 
erdélyi rönk- és gerendaházak. A  hazai 
faépítészetnek is szép emlékei vannak – a 

turistvándi vízimalom, a szabolcsi falvak 
fatemplomai, harangtornyai, szárazmalmai, 
melyek a híres erdélyi faépítészettel azonos 
szellemben és minőségben készültek. Ezek 
a tradícióik azonban a második világháború 
után feledésbe merültek. 

A modern faházépítést – mint a 
legtöbb szakmát – most tanuljuk újra, és 
a faházban való életről sem sok tapasz-
talata van az embereknek. Bár szinte 
minden épületben találkozunk fával, attól 
legtöbben idegenkednek, hogy az egész 
házuk fából készüljön. Sok faház, különö-
sen sok favázas könnyűszerkezetes épület 
valóban barakk jellegű, ideiglenes épít-
ménynek tűnik, s gyakran nem is illenek a 
környezetükbe.

Pedig a valódi faház egészséges, egész-
ségesebb, mint a legtöbb mai építőanyag. 

A faház él, lélegzik és a természet kö-
zelségének érzetét kelti. Más építőanyag-
hoz képest a fának a legjobbak a hőszi-
getelési paraméterei, gyorsan felfűthető. 
Állandóan szinten tartja, szabályozza a 
páratartalmat, szűri, tisztítja a levegőt, 
és igazolhatóan erősíti az immunrend-
szert. A fa, mint természetes, statikusan 
nem feltöltődő anyag nem zavarja a 
természetes elektromos és mágneses 
mezőket. A faház erős, önhordó szer-
kezet, földrengésbiztosabb más építési 
módoknál. A fa alapanyag bármely építési 
technológiával kombinálható.

Faházat lakkozni? 
Bűn lenne. A fa fent vázolt pozitív élet-

tani, ökológiai tulajdonságai szinte telje-
sen megszűnnek, ha a fát egy összefüggő, 
párazáró műanyag filmmel kezeljük, azaz
lelakkozzuk. Szerencsére egyre többen 
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természetesen a legjobb!


