
64 Magyar Asztalos és Faipar 2009/2 

FELÜLETKEZELÉS

Az új egyszerolaj-viasz egyetlen 
rétegben padlók kezelésére is alkalmas 
rendkívül kemény, strapabíró felületet ad. 
Ezzel sok időt takaríthatunk meg, ráadásul 
nagyon barátságos költségek mellett: az így 
kezelt felületek anyagköltsége mindössze 
bruttó 500-560 Ft/m2.  Az oldószermentes 
(PurSolid) olaj-viasz emulzió egyszerűen 
rövid bolyhú velúr, vagy moher hengerrel 
felhordható, majd legkésőbb egy órával a 
felhordás után polírozható. A polírozás után 
tökéletes felületet kapunk, melyet már akár 
másnap nedves felmosással tisztíthatunk. A 
kellemes dió illatú olaj áttetsző, mézszínű, a 
kezelt felület színeit feltüzeli.

Minőség
Az egyszerolaj-viasz használata az 

AURO-tól megismert és megszokott 
kíváló minőséget nyújtja. Gyönyörű, 
természetes a fa szépségét kiemelő, színeit 

Olajozott viaszolt felület 1 órán belül 
AURO Nr.125 Egyszerolaj-viasz

feltüzelő, mézszínű, bársonyos tapintású 
felület. Minden normál igénybevételnek 
tökéletesen ellenálló, keményre száradó, 
kopásálló, könnyen ápolható és felújítható, 
antisztatikus bevonat.

Hol használható?
Minden természetes, nedvszívó anyagra: 

fára, fa alapú lapokra, parafára, kövekre, 
mázatlan kerámiára; de nem javasolt puha-
fák, MDF, bütü parketta, valamint korábban 
már viaszolt felületek kezelésére. 

Alkalmas normál igénybevételű búto-
rokra, lépcsőkre, padlókra. Egy rétegben 
is tökéletes tölgy padlók kezelésére. 
Megfelelő hálószobák, gyerekszobák, 
nappalik fa padlóira, de nem javasoljuk 
ott, ahol nagyobb az igénybevétel, vagy 
puhafákhoz nagyobb igénybevételhez. 
Nem alkalmas egy rétegben nagy forgal-
mú helyek, közintézmények, vendéglátó-
helyek, tornatermek, konyha, fürdőszoba 
padlójának kezelésére; és nem alkalmas 
egy rétegben puhafa padlók, lépcsők 
kezelésére, például lucfenyő hajópadló 
kezelésére. Egy magánlakásban, ahol nem 
közlekednek utcai cipőben a legpuhább 
fafajok kivételével (lucfenyő, éger) minden 
fa padló, valamint parafa, tégla és más 
nedvszívó anyagú padló lépcső kezelé-
sére alkalmas. Ebből következik, hogy az 
egyszerolaj-viasz a legtöbb bútor, belső 

ajtó, fa szerkezet kezelésénél is tökéletes 
eredményt szavatol. Ausztriában egy kész-
padló gyártó már nagyüzemi körülmények 
között használja ezt az új anyagot.

Segít-e egy második réteg? 
Nem. A második réteggel nem kapunk 

kétszeres minőségjavulást. Ott, ahol a 
fentiek alapján, egy rétegben az anyag nem 
ad megfelelő felületet, egyszerűbb, ha a ha-
gyományos anyagokat - külön olajozást és 
viaszolást – használunk: Nr.123 fa-kemény-
olaj + Nr.171 keményviasz. Egyszerűen 
azért, mert az egyszerolaj-viasz (Nr.125) két 
rétegben drágább, és használata időmegta-
karítást sem jelent. Javaslatunk tehát: vagy 
egyszer, vagy egyszer sem! Ha egy réteg 
nem nyújtana megfelelő keménységet és 
védelmet, használjuk inkább a korábban 
megismert anyagokat.

Leggyorsabb – legellenállóbb
Összefoglalva az AURO legellenál-

lóbb felületét továbbra is az Nr.123+171 
anyagokkal érhetjük el. Leggyorsabban 

AURO Nr.109 Egyszerolaj
Az egyszerolaj minden szokásos fafajra és igénybevételre használható 

beltérben. Keményfáknál normál igénybevétel esetén elegendő egyetlen réteg fel-
hordása ahhoz, hogy a kezeletlen fán köny-nyen ápolható, szép felületet kapjunk. 
Ha a felület korábban már olajozva volt, vagy a kezelés előtt olajozzuk valamelyik 
klasszikus narancshéjolaj hígítású termékkel (Nr.121 alapozó, vagy Nr.126 kemény-
olaj) az fokozza az ellenálló képességet, és intenzívebbé teszi a színárnyalatot. 
Anyagkölt-sége bruttó 275-430 Ft/m2 fafajtól és kiszereléstől függően.

AURO Nr.109-90 Egyszerolaj fehér
A gyárilag enyhén színezett fehér egyszerolaj ellensúlyozza a natúr olaj 

színeket feltüzelő hatását, ezért különösen világos fák (juhar, nyír, kőris, luc) ter-
mészetes színének megőrzésére alkalmas. (az egyszerolaj 5% fehér színezékkel 
Nr.150-90 való megszínezésével ugyanezt a hatást érjük el)

Az AURO a bio festékek pi-
acvezetője és leginnovatívabb 
gyártója ismét új, felhasználó-
barát termékekkel lépett piacra. 
Az AURO legújabb termékei-
vel villámgyorsan készíthetünk 
tökéletes minőségű és rendkívül 
ellenálló felületeket.
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természetesen a legjobb!

viszont az új Nr.125 egyszerolaj-viasszal 
dolgozhatunk minden normál igénybevé-
telű felületen.

Idő 
Az idő mindenkinek drága. Nem 

mindegy, hogy mennyi munkával kapok 
tökéletes, felületet. Az egyszerolaj-viasz 
használata az AURO-tól megismert és 
megszokott minőséget nyújtja. De nem 
mindegy hogy ugyanazt a munkát 2 óra 
vagy 2 nap alatt lehet elvégezni. A külön 
olajozás-viaszolás egyébként sem volt 
lassú, vagy túl körülményes feladat, de 
most ugyanazt a munkát töredék idő alatt 
el lehet végezni. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy egy padló kezelését egy nap alatt el 
tudjuk végezni, vagy másnap még vissza 
kell menni, viaszolni. Az egyszerolaj-
viasszal a felhordást után 1-1,5 órával 
teljesen kész a felületünk!

Hogy használjuk?
A felület-előkészítés a megszokott mó-

don történik: gondos, fi nom csiszolás és 
nedves szálfelhúzás után végső csiszolás 
bútornál P180-220, padlónál csiszolórács-
csal P120-150 szemcsefi nomságig. Majd 
alapos portalanítás szálirányban kefével, 
vagy porszívóval. 

Felhordás ecsettel, rövid bolyhú 
hengerrel, spatulyával egyenletesen, 
bőségesen. Padlónál az olajat ne öntsük 
közvetlenül a padlóra - hengert és tálkát 
használjunk. Erősen nedvszívó felüle-
teknél az azonnal beszívódó anyagot 
még a polírozás előtt újabb felhordás-
sal kell pótolni, hogy az egyenetlen 
beszívódás miatti foltosodást elkerüljük. 
Ha a felület a felhordás után foltosodik, 
a felhordást célszerű a felület teljes 

telítődéséig megismételni, így a kész 
felület sokkal ellenállóbb, tartósabb és 
könnyebben ápolható lesz. Felhordás 
után 20-30, de legkésőbb 60 perccel 
felületet puha, nedvszívó ronggyal át 
kell törölni, polírozni. Padlóknál políro-
zás egytárcsás géppel fehér vagy bézs 
színű peddel, ronggyal, fi lckoronggal. 
Polírozás után jó szellőzés mellett 24 
óra száradás.

A kezelt felület antisztatikus, könnyen 
tisztítható, ápolható: szinte azonnal hasz-
nálható és már másnap az AURO Nr.431 
padlóápoló emulzióval ködnedvesen 
takarítható. 

Ápolás, tisztítás: bútorok: sixay ecetes 
bútorápoló (korábban BioMilan) vagy 
AURO Nr.662 intenzív bútorápoló. 
Padlók: Nr.431 padlóápoló felmosáshoz, 
vagy Nr.661 padlótisztító. Erősen elhasz-
nált, sérült felületek felújítása AURO 
Nr.421-01 intenzív viaszbalzsam tisztító-
val („Bundeskanzlermischung”)

Költségek
Az AURO dobozárai sok mindenkit 

ijesztenek. A legkisebb 0,75 literes kisze-
relés 13.980.- Ft (49,90 EUR). Viszont akár 
30 m2 tölgy padló kezelésére elegendő! 
Ez pedig négyzetméterenként mindössze 
466 Ft bruttó anyagköltséget jelent! Ugye 
így már egyáltalán nem sok? A fajlagos 
anyagköltség és a dobozár között soha-
sem szabad egyenes arányosságot vonni. 
Aki csak a dobozár alapján ítél olcsónak, 
vagy drágának egy terméket, az nagyot 
tévedhet! 

Azt se felejtsük el, hogy egy munka 
elvégzéséhez csak egyszer kell odamen-
ni: egy kiszállás, egy munkanap, töredék 
munkaidő! 

Nagyobb kiszerelés esetén a fajla-
gos anyagköltség természetesen még 
alacsonyabb. A megadott kiadósság a 
fafajok illetve a kezelt felület nedvszívó 
képességétől függően ingadozik. 0,75 
liter átlagosan 25, 2,5 liter 85 m2 kezelé-
sére elegendő.

Mitől ilyen jó?
Az AURO viasztermékeiben használt 

különféle viasz összetevőket olvasz-
tott formában használta. Ugyanezeket 
a viaszokat, az új egyszerolaj-viasz 
sokkal fi nomabban strukturált formában 
tartalmazza, ezért a kész felület még 
keményebb, mint a korábbi bevonatok-
nál volt. 

Márciusban bevezető áron 10% ked-
vezmény forgalmazóinknál, vagy interne-
tes rendelés esetén!


