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 Napjainkban egyre töb-
ben próbálják ki a lovag-
lást, a lótulajdonosok pe-
dig igyekeznek komplex 
szolgáltatást nyújtani: a 
lovardák mellett gyak-
ran étterem, panzió is 
található. A kellemes 
környezet kialakításá-
hoz elengedhetetlen, 
hogy az istállóépületek 
ne csupán praktikusak, 
hanem esztétikusak is 
legyenek. Emiatt a szer-
kezeti kialakítás mel-
lett a felületkezeléssel 
szemben is egyre több 
elvárásunk van.

ÍRTA SZIKSZAI LÁSZLÓ
FAIPARI MÉRNÖK, BÚTORTERVEZŐ

Legfontosabb az épület lakóinak, 
vagyis a lovak igényeinek, szoká-
sainak figyelembevétele. A lovak 
odadörgölőznek a bokszok faele-
meihez, sőt meg is rágják azokat. 
Ezért fontos, hogy a használt felü-
letkezelő anyag ne legyen mérgező, 
és ne okozzon allergiát, kiütéseket. 
Persze még jobb, ha még azt is 
elérhetjük, hogy az igényesen meg-
munkált és kezelt drága faanyagot 
ne rágják meg a lovak.

Az istálló speciális klímája – 
különösen a magas páratartalom 
és a páralecsapódás miatt – spe-
ciális követelményeket támaszt a 
felületkezeléssel szemben. A nagy 
légnedvesség és a viszonylag meleg 
környezet kedvez a farontó gom-
bák megtelepedésének, melyek 
a látvány rontása mellett komoly 
szilárdsági-szerkezeti gondokat 
is okozhatnak. Tehát minden-
képpen szükséges valami-
lyen favédőszer alkal-
mazása, mely nem 
lehet ártalmas a 
lovakra.

Az ingadozó páratartalom mi-
att a beépített faanyag nedves-
ségtartalma is állandóan változik. 
Ennek következtében a faanyag 
folyamatosan mozog: zsugorodik 
vagy dagad. A fa állandó mozgá-
sát a szintetikus lakkok, műanyag 
bevonatok nem tudják követni, 
megrepedeznek, leperegnek. A 
problémák megelőzéséhez olyan 
felületkezelő anyagra van szüksé-
günk, amely páraáteresztő – hagyja 
lélegezni a fát –, és elég rugalmas 
ahhoz, hogy a méretváltozások 
során ne repedezzen meg.

Végül érdemes figyelembe venni 
a felületkezelő anyag felhordásá-
nak és karbantartásának módját. 
Nem mindegy, hogy csak szórással, 
vagy ecsettel is tudok-e tökéletes 
felületet elérni. A szerkezeti faele-
meket legtöbbször beépítés után 
kezelik. A magasan vagy nehezen 
hozzáférhető helyeken nehézkes 
pl. szórópisztolyt használni, sokkal 
kényelmesebb ecsettel felhordani 
az anyagot. Ez a művelet különö-
sebb szakértelmet sem igényel, így 
akár saját magunk is elkészíthetjük 
a felületet. 

Az sem mindegy, hogy az 
elöregedett bevonatot csak csi-
szolás után lehet felfrissíteni, vagy 
csiszolás nélkül is könnyen és 
tökéletesen felújíthatók-e a felü-
letek. Fontos, hogy a karbantartás 
egyszerűen, gyorsan elvégezhe-
tő legyen. Egy működő istálló 
esetén problémát okozna, ha a 
szintetikus anyagok kipárolgása 
miatt napokra ki kéne ürítenünk. 
Szerencsés, ha a felújítás nem 
jár nagy kosszal, porral, és főleg 
veszélyes anyagok párolgásával. 
Ebben az esetben az istálló felújí-
tása szakaszonként is történhet, 
és a lovak akár az istállóban is 
maradhatnak.

Mint látjuk, az istállóban hasz-
nált felületkezelő anyag kiválasz-
tásakor rengeteg szempontot kell 
figyelembe vennünk, így nincs 
könnyű dolgunk. A német AURO 
cég bio felületkezelő anyagai kö-
zött azonban az istállók minden 
eleméhez találunk megfelelő ter-
méket, melyek egyaránt kielégítik 
a technikai, használati és esztétikai 
követelményeket. 

Aki szabad idejét lovaglással, 
állatokkal a természetben tölti, 
annak valószínűleg fontosak azok 

az értékek, melyeket az AURO 
cég filozófiája is megfogalmaz. Ez 
a cég a nyolcvanas évek kezde-
te óta fejleszt és gyárt kizárólag 
természetes összetevőkből, szelíd 
kémiai technológiával festékeket, 
felületkezelő anyagokat. Ezen a 
területen ez úttörő vállalkozás 
volt, hiszen addigra a vegyipar a 
festékgyártás területén is szinte 
teljesen kiszorította a természetes 
alapanyagokat. Hogy ez milyen 
egészségi és környezeti veszélyt 
rejt, mennyire átformálta az em-
berek szemléletét, egyre jobban 
látjuk, és egyre inkább saját bő-
rünkön is érezzük. 

Az AURO festékei azóta szám-
talanszor bizonyították, hogy ter-
mészetes anyagokból, környe-
zetszennyezés és energiapazarló 
technológiák nélkül is lehet a mai 
kor minden igényét tökéletesen 
kielégítő termékeket készíteni. 
Ezt számos teszteredmény és 
kitüntetés bizonyítja, de igazán 
csak az tud meggyőződni róla, 
aki végigsimított egy jól elkészített 
viaszolt felületet, aki használja 
ezeket az anyagokat, és az or-
rával, bőrével, szemével érzékeli 
a különbséget. De a különbség 
nem csak a használat és a kész 
felület látványa, tapintása során 
érzékelhető. A különbség az évek 
múlásával egyre nagyobb. Megta-
pasztalhatjuk, mit jelent az, hogy 
valami természetes patinával 
öregszik, könnyen felfrissíthető, 
felújítható. 

Ha valóban szeretjük, és óvni 
akarjuk a természetet, ha sze-
retjük a fát és más természetes 
anyagokat, akkor azt ne mérgező 
vegyszerekkel, műanyag festékek-
kel, lakkokkal próbáljuk megvé-
deni – válasszuk a természetes 
megoldást!

A következő számban az egyes 
feladatokra ajánlott termékekről, 
valamint használatukról, karban-
tartásukról olvashatnak.
 folytatjuk 
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