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Régi bevonatok lemaratására hatékony, környezetbarát eltávolítá-
sára alkalmas bio anyag az AURO Alkáli festéklemarató szere. Sok 
más kereskedelmi forgalomban lévő anyaggal szemben gőzei nem 
veszélyesek az emberi szervezetre, maratás során belélegezve nem 
károsítja egészségünket. Számos hagyományos festéklemarató szer 
használatakor nem lehet annyira szellőztetni, hogy elviselhető legyen 
a kipárolgása, ezért leginkább szabadlevegőn, a műhely udvarán 
volt célszerű a maratást végezni. 
Az AURO termékével hatékonyan, de egészségünket is kímélve 
dolgozhatunk. Kiválóan alkalmas festett bútorok, beltéri és 
kültéri nyílászárók felújítására, olaj-viasz bevonatok el-
távolítására használhatjuk régi vagy műemlék épületek 
kapuinak felújításánál is. Az utóbbiak felületén számos festék-
réteg található - festékeltávolítás a gyakorlat szerint soha nem történt 
- mindig ráfestettek az előző rétegre. Az eredeti olajos alapozóra 
többnyire alkidgyanta alapú festékréteg is felkerült, mely a betéteknél 
gyakran megreped, alapos felújítást csak ezek teljes eltávolításával 
végezhetünk. A vastag festékrétegeknél legcélszerűbb hőlégfúvóval 
kezdeni, aminek hatására az olajos alapozó réteg rendszerint 
felmelegszik, de a felületről teljesen mégsem leszedhető. A maradék 
eltávolítására kínál megoldást az AURO alkáli festéklemarató szere: 
a felületre kenve a festékréteg vastagságától függően 
30 perc-2 óra alatt fejti ki hatását és a megszokott mara-
tó szerekhez képest az illata is kellemes. Azokon a helyeken, 
ahol nem lehet hatékonyan és szépen hőlégfúvóval dolgozni pl. 
faragványoknál, díszítő elemeknél, vagy tagolt profilok esetén, csak a 
festéklemaratót használjuk.
A festék eltávolítás után a felület semlegesítésére mossuk át mosósze-
res vízzel (pl. Awalan Nr. 471 univerzális tisztítószerrel). Számoljunk 
azzal is, hogy mint minden lúgos anyag, így a festéklemarató is sötétí-
teni fogja a kezelendő felületet. Ezért érdemes a munkát megelőzően 
próbakezelést végezni.

BIO anyag festéklemaratásra

Festéklemaratás kellemetlen, nem 
egyszer egészségkárosító munkafo-
lyamatát teszi elviselhetőbbé az AURO 
festéklemaratója. Az Nr. 461 erős maró 
hatású, belélegezve mégsem veszélyes 
az emberi szervezetre.

természetesen a legjobb!
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A Nr. 461 felhordásához és leszedéséhez rozsdamentes 
spachtlit használjunk, azoknál a felületeknél ahol nem 
tudunk az anyaghoz spachtlival hozzáférni, egy már 
kidobásra szánt ecsettel dolgozzunk, mivel a szer az ecsetet is 
kikezdi. A munkafolyamatot gumikesztyűvel és védőszemüvegben aján-
latos végezi, de gyakorlati tapasztalataink alapján az anyag állagánál 
fogva nem spriccel, nehezen kerülhet szembe.
Mint, ahogy a többi festéklemarató szernél az AURO-t is óvatosan kell 
használni régi furnérozott felületek felújításánál. A vékony furnérréteg-
nél kioldhatja az enyvet és könnyen belemarhat az anyagba. Általános 
érvényű szabály, hogy a túl erős marató szer nem használ a felületnek, 
pl. a sellakkal kezelt anyagról alkohollal is le lehet oldani a lakkréteget. 
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felhasználási tanácsadó

AURO-INFO: 30 /39 69 439

AURO Alkáli festéklemarató anyagával hatékonyan, de egészségünket is kímélve dolgozhatunk


