természetesen a legjobb!

Lúgozás és szappanozás
Divatos a tömörfa fafelületek fehérítése

A tömörfa felületek természetes kezelésére többnyire olajokat és viaszokat
ajánlunk, melyek a fa színeit feltüzelik,
felületük a használat során tovább érik,
sötétedik. Az olajjal való kezelés a legtöbb fa szépségét kiemeli: a gyümölcsfák, illetve sötétebb tónusú fák megszépülnek az olajtól. Vannak viszont világos,
csaknem fehér fafajok - pl. a juhar, a nyír
és világos fenyőfélék-, ahol erős alapszín
hiányában az olaj és viasz mézszínű,
sárgás alaptónusa érvényesül, vagyis
azt látjuk, hogy a kezelt fa besárgul. Ha
ezeket a fafajokat lúggal és szappannal
kezeljük egyszerűen elkerülhetjük a
sárgás árnyalatot.
Nyugat-Európában a szappanos kezelésnek komoly tradíciója van. Léteznek
akár több száz éves szappanozással karbantartott fenyő padlók, lépcsők, melyek
korukat meghazudtolóan nagyon szépek
és tiszták maradtak. A fenyő parasztbútorok hagyományosan szintén ezzel a
technikával készültek és felújításukat ma is
így végezhetjük.
A lúgokkal és szappanokkal való
kezelés a fa padlót vagy bútort ugyanúgy
ápolja és védi a szennyeződésektől, mint
az olaj és viasz, de a fa természetes világos színét tovább világosítja, és ápolással
meggátoljuk a későbbi besárgulást is.

Hogyan használjuk?
Az AURO lúgok és szappanok csak
nyers, kezeletlen tömörfa felületek kezelésére alkalmasak, a korábbi bevonatokat
maradéktalanul el kell távolítani. Vízzel
hígíthatóak, könnyen és gyorsan használhatóak. A kezelés jól előkészített, ﬁnoman
csiszolt felületet igényel.
1. lúgos alapkezelés
Válasszunk a kezelendő faanyagnak
megfelelő AURO lúgot:
· fenyőfélékhez a Nr. 401,
· lombos fafajokhoz a Nr. 402 számút
használjuk.
A lúgokat rövid bolyhú velúr, vagy
moher hengerrel, partvisra tekert felmosó
ronggyal szálirányba vigyük fel egyenletesen és kiadósan a felületre, a be nem

szívódó felesleget kefével oszlassuk el,
illetve dörzsöljük be a felületbe, és legalább 4 órán keresztül hagyjuk száradni.
Száradás után ajánlott a felületet ﬁnoman
átcsiszolni (P 150).
2. szappanos kezelés
Ha fehéríteni szeretnénk a felületet,
használjuk a fehér pigmentet tartalmazó
AURO Nr. 404 faszappant, rusztikus
natúr színhez a Nr. 403-at. Használat
előtt a tömény szappanoldatot tartalmazó kannát jól rázzuk fel, hogy az edény
fenekére ülepedett összetevők is feloldódjanak és elkeveredjenek.
A faszappant vízzel hígítsuk fel – 1
liter vízhez adjunk 1 dl szappant -,majd
egyenletesen (!) és kiadósan vigyük fel a
felületre. 15 percen belül a be nem szívódó felesleget töröljük vissza. Ismételjük
addig a felhordást, míg a kívánt színt nem
érjük el ( akár 4-6 rétegben), majd az
utolsó réteget hagyjuk 4-16 órát száradni.
Tökéletes felületi minőség eléréséhez a
szappant polírozógéppel dörzsöljük a
felületbe.

Tisztítás és ápolás
A szappan kiválóan védi a felületeket
a szennyeződésektől. A vízcseppek foltjai
és kisebb sérülések nyomai egyszerű
felmosással távolíthatók el. A tisztításhoz és ápoláshoz, a kezeléshez használt
faszappan híg vizes oldatát használjuk (4
liter vízhez 1 dl szappant adjunk). Szappanozott padlók tisztításához csak szappanos vizet használjunk, ne mossuk fel tiszta
vízzel, mert az fokozatosan eltávolítja a
szappanréteget!
Lúgos-szappanos kezelés:
· Hosszantartó és erős fehér színt ad
· Nem sárgul alatta a fa
· Egyszerűen házilag is kivitelezhető
· Könnyen ápolható és felújítható
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AURO felhasználási tanácsadó
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