
kezelendő felület 1.réteg 2.réteg 3.réteg rendszer Ft/m²

121 171 - Classic 390-1070

123 171 - PurSolid 445-620

127 187 - Aqua 520-630

121 126 171 Classic 400-1080

123 123 171 PurSolid 475-835

127 187 187 Aqua 655-920

Színezett padló 126 + 150 126 171 Classic 540-1010

Padló lakkozás (nyíltpórusú gyantaolaj lakk) 127 267 267 Aqua 920-1500

121 181 - Classic 495-1310

124 184 - Aqua 340-500

129 - - Classic 270-375

128 - - PurSolid 210-280

n nagyobb igénybevételnél 129 129 - Classic 405-565

e Tömörfa konyhai munkalap (+ fürdőszoba) 108 108 - PurSolid 840-850

126 + 150 181 - Classic 610-1040

160 187 - Aqua 490-740

173 Classic 630-910

102-92 - (173) Classic 435-600

Színes / fehér zománc fedőfesték (beltérben) 124 253 2*250/260 Aqua 1680-2390

Színtelen lakkozás (beltérben) 124 251 / 261 251 / 261 Aqua 1220-1430

Fa gyerekjátékok kezelése

bútorok ápolása, tisztítása

padlók ápolása, tisztítása

lakkozott, lazúrozott felületek tisztítása

bőr tisztítíás és ápolás (cipő, ruha, bútor, stb.)
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Színes, lazúros beltéri fafelületek készítése 
(bútorok, ajtók, falburkolatok, más kisebb 

igénybevételű felületek) 

Világos fák természetes színének megőrzése, 

besárgulás elleni védelme (bútor, lambéria)

Termékajánlás a legáltalánosabb feladatokra
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ugyanez puhafából, vagy parafából

padló, lépcső, és más igénybevett felület 

keményfából (asztallap, komód lapja, stb.)

Átlagos igénybevételű bútorok (szekrény, 
ágy, szék, kisbútor); belső ajtók, tagolt felületű, 

fagragott  alkatrészek

Olajozás és viaszolás egy anyaggal (2:1) - kis 

igénybevételre (lambéria, fal- és mennyezet-

burkolatok, szekrények belseje)
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126-90

gyengébb → erősebb

AURO - melyiket válasszam?

fa kezelése beltérben

olajozott, viaszolt fa felületek ápolása beltérben

444 → 421 → 441

431 → 445

435 → 472

411 (előtisztítás) + 451

bármelyik eddigi



kezelendő felület 1.réteg 2.réteg 3.réteg rendszer

megelőző faanyagvédelem 111 - - Por

n  lazúrozás (faház, nyílászáró, kerítés, stb.) 160 160 160 Aqua 1150-1670

e teraszok, fa padlók, kerti bútorok 102 102 - Classic 470-640

n Színes / fehér zománc fedőfesték (kültérben) 124 253 2*250 Aqua 1675-2390

Fa gyerekjátékok kezelése

lakkozott, lazúrozott felületek tisztítása

n Svédvörös fahomlokzatfesték 148 (148)* - Aqua 460-1300

porózus, nedvszívó kövek, tégla 123 114 - PurSolid 505-820

klinker, cotto, márvány 114 114 - Classic 480-780

falfestés - fehér (gyantaolaj diszperzió) 321 321 (321)* 380-780

színes falfestés - pasztel színek 321+330 321+330 (321+330)* 480-1230

színes falfestés - erős színek 320+330 320+330 (320+330)* 380-1080

légtisztító falfesték 328 328 (328)* 480-820

e nagy kopásállóság, mosható, súrolható 322 322 (322)* 460-870

falfestés - törtfehér (mész-agyagkrém) 326 326 (326)* 290-520

falfestés - mész-kazein 721 751 (+770) 751 (+770) Por 425-670

kreatív falfestés - fallazúr 321 321 360

kreatív falfestés - fallazúr-viasz 321 321 370 800-1370

természetes padlóburkolatok - linóleum, parafa, 380 univerzális -

 sisal, kókusz, tengerifű, stb. 388 latex -

tapéta 389 - - Por

papír, karton, fa, bőr 390 kontakt -

fa és falemezek 789 mész-kazein - Por

További információk, segítségkérés:

auro-info: 30/ 39 69 439
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Köszönjük, hogy a természetes megoldást választotta!

www.auro.hu
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bármelyik eddigi

435 → 472

falfestékek - lélegző, páraáteresztő kezelés beltérben

/ = alternatíva. vagy-vagy

Ragasztás

( )* = szükség szerint

*2; *3 = 2 ill. 3 rétegben

( ) -ben levé termékeket egymással kell keverni

fa kezelése kültérben (szabadban)

természetes kő felületek kezelése kül- és beltérben


