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A soványan olajozott felületek ellenálló 
képessége nem tökéletes, ha azonban a 
lerakás után az új ápolóolajjal és -viasszal 
kezeljük, sokat javíthatunk minőségén.

A természetes felületkezelő anyagok 
széles palettáját kínáló AURO termékcsa-
lád új felhasználási területet fejlesztett 
ki, mely az összes forgalomban lévő már 
olajos rendszerre, szintetikus olajozott, 
illetve UV-olajozott felületre használható. 
A Nr. 806 ápolóolaj vízzel hígítható, oldó-
szermentes emulzió, mely beltéri olajozott 
felületek ápolására kínál hatékony, mégis 
környezetbarát megoldást. Az UV-olajo-
zott parketták első kezelését legjobb már 
a lerakás után azonnal a Nr. 806 számú 
ápolóolajjal elvégezni. Ez „belemarja” 
magát az UV-lakkba / olajba, ezután már 
normál AURO padlóápoló szerekkel (pl. 
Nr. 431 – Padlóápoló emulzió, Biomilan) 
simán vizes feltörléssel takarítható a 
felület. Ha ez kevésnek bizonyulna, 
időnként vissza lehet térni az ápolóolaj-
hoz (Nr. 806). Az új ápolóolaj nemcsak 

AURO, új utakon

tapadóképes réteget teremt ápolószere-
inknek, hanem javítja a felület ellenálló 
képességét is. Nemcsak a frissen olajozott 
padlók, hanem konyhai munkalapok első 
ápolását is elvégezhetjük vele. Emellett 
megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó 
legszigorúbb uniós előírásoknak is, védel-
met nyújt az előre olajozott fajátékoknak, 
de egyben nyál- és izzadtságálló is.

A termékcsalád másik új tagja, a Nr. 807 
ápolóviasz gyakorlatilag ugyanazt tudja 
mint az ápolóolaj, csak viaszolt felületekre. 
A következetesen ökologikus összetételű 
ápolóviasz víztaszító, könnyen ápolható 
és takarítható felületet ad. Véd a folyékony 
szennyeződésektől, különösen alkalmas 
frissen viaszolt padlók első ápolására. Méh-
viaszt és karnaubaviaszt  tartalmaz.

A természetes kövek, mázatlan égetett 
kerámiák porózus, nedvszívó anyagok. 
A fához hasonlóan megfelelő kezeléssel 
szépségük fokozható, ellenálló képessé-
gük növelhető, a nedvességgel és szeny-
nyeződésekkel szemben ellenállóbbá 
tehetők. Tégla-, klinker-, cotto- és más 
kőlapok, mázatlan kerámiák, padló- és 
falburkolatok kül- és beltéri impregnálá-
sára alkalmas az új Nr. 114 klinkerolaj. 
Használható alapozó kezelésként, tovább 
viaszolva vagy önálló kezelésként is. Ösz-
szetétele az AURO Nr. 126 termékéhez 
hasonló. Az áttetsző, sárgás mézszínű 
olaj a felület színét gyönyörűen feltüzeli. 
Kövek további kezeléséhez, ápolásához 
lásd még honlapunkon a „Melyiket válasz-
szam?” címszót. 

Bővült az AURO kertibútor-olajok 
színpalettája is. Mostantól már négy 
színben kínáljuk a kültérre 
kifejlesztett, nedves-
ségnek, csapó esőnek 
és napsugárzásnak is 
kitett kerti bútorok vé-
delmére alkalmas AURO 
kertibútorolajokat. A Nr. 
802–89 kertibútor-olaj a 
megszokott jó minőséget 
nyújtja, új vörösfenyő 
színben. Nemcsak kültéri 
bútorok, hanem teraszok, 
játszóterek kezelésére is 
ajánljuk.

Szabadhegyi Zita
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auro-info: 30/39-69-439

természetesen a legjobb!

AKCIÓ: 2006. március 31-ig minden ápoló-
szerünket 15%-os  kedvezménnyel kínáljuk!  

A gyárilag kész felületkezeléssel 
szállított, olajozott szalagpar-
ketták és svédpadlók felületének 
utólagos kezelésére kínál megol-
dást az AURO új ápolóolaja és 
ápolóviasza.


