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Produkt/Användningsområde 
AURO Lövträlut Nr 402 är en färdig att använda, lätt pigmenterad lut till förbehandling och bevarande av nyslipat lövträ, 
innan en slutbehandling göres med Auro Träsåpa Nr 403* eller Auro Träsåpa,vit Nr 404*.  Användbar endast inomhus och 
endast för lövträ, inte lämplig för barrträ. 

Innehåll 
Framställd av vatten, alkohol, citronsyra, titanoxid (pigment), lavendelolja, methylcellulosa, xanthan gummi, och 
Montmorillonit salter. 
För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration. 

Färgton 
Vit, transparent vit när den torkar. OBS: pga av att produkten har ett syra innehåll kan färgförändringar uppträda på den 
behandlade ytan, som även kan uppträda vid användandet av samma träslag.  Testa därför först med en provstrykning för att 
fastställa hur detta utfaller. 

Appliceringsmetoder 
- Strykes med en pensel eller rollas med skumplastroller. 
- OBS använd endast verktyg som tål lut (alkaliskt). 

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet) 
- Kan behandlas med Auro Träsåpa Nr 403* eller Auro Träsåpa,vit Nr 404* efter 4-16 timmar, beroende på luftcirkulation, 

luftfuktighet och temperatur. 
- Torktiden är avsevärt längre vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning. 
 

Riskklass Ingen. 

Densitet 1,02 g/ml 

Viskositet Ca 14 sekunder (DIN4 mm) vid 20o C. 

Förtunning Färdig att användas, kan spädas med vatten. 

Åtgång Ca. 0,1 – 0,15 l/m2 och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, 
ytstruktur och träslag.  Exakt förbrukning testas på objektet. 

Verktygsrengöring Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med vatten innan verktygen har torkat. 
OBS.  Torka också omedelbart upp stänk med vatten och trasa. 

Lagring Minst 24 månader i oöppnad förpackning.  Lagras svalt men frostfritt. 

Förpackningsmaterial Plastdunk (polyethylen).  Tom förpackning kan återvinnas och lämnas därför till 
källsortering. 

Avfallshantering Torkade produktrester kan komposteras.  Dock förbjuder svensk lag detta.  Följ därför de 
bestämmelser som finns beträffande färgavfallshanering på din ort.  Flytande rester: EAK-
code 200114, EAK-beteckning: Syror. 

Observera 
(Säkerhetsinformation) 

Produkten reagerar surt, liknande som tex ättika eller citronsaft. 
Vid förtäring framkalla ej kräkning, drick mycket vatten.  Vid kontakt med ögonen, 
spola genast med mycket vatten.  Vid bestående illamående eller annan påverkan, 
kontakta läkare. 

Användningsföreskrifter 
- Lägsta bearbetningstemperatur 10 oC 
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Tekniska användarrekommendationer 

Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men 
befriar inte kunden och användaren från att själv testa produkternas lämplighet inom det planerade  användningsområdet. Användningarna medför därför 
inga förpliktelser. Beskrivningen är giltig fram till nästa produktblads publicering.  Prodblad AURO Lövträlut  Nr 402 - Ver00-11-01.doc 

AURO Lövträlut Nr 402 
1 UNDERLAG 
1.1 Lämpliga underlag:   

Nytt lövträ, äldre ej gulnat lövträ inomhus, eller nerslipat lövträ tills eventuell gulningen är borta. 
EJ användbart på lövträ eller golv gjorda av ändträbitar – mycket stor risk att det sväller upp. 
Undvik att använda på ytor där man måste applicera ovanför huvudet. 

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:   
Underlaget måste vara fast, torrt, rent, fettfritt, kemiskt neutral och inte innehålla ämnen som kan slå igenom.  

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN 
2.1 Förberedelser av underlag: 
- Slipa kanter runda.  Rengöra ytan och finslipa (Korn 120 eller mindre). 
- Avlägsna allt damm noggrant, tex med dammsugare och fin borste. 
- Tvätta rent partier som har högt hartsinnehåll med Auro Alkoholförtunning Nr 219*. 
2.2 Grundbehandling: 
- Skydda/täck noggrant omgivande partier som inte skall behandlas med skyddspapper. 
- Använd gummihandskar och skyddsglasögon. 
- Häll inte över lövträluten i behållare av metal. 
- Rör om AURO Lövträlut Nr 402* grundligt.  Applicera med ett syratåligt verktyg i träets längdriktning till ett jämt och 

mättat skikt.  Häll inte ut produkten på underlaget. 
- Tänk på att ofta röra om lövträluten under arbetets gång. 
- Eventuella pölbildningar fördelas om till övriga omättade områden eller tas upp. 
- Låt torka ordentligt och se till att tillräcklig luftväxling finns för handen. 
- Beträd inte ytan innan den har torkat ordentligt. 
2.3 Slutbehandling: 
- För att erhålla en förstklassig yta, rekommenderas en lätt mellanslipning med t.ex. sandpapper eller slipraster (minst korn 

180 - 220).  Använd dammskydd för mun och näsa och avlägsna allt slipdamm noggrant.  
- Slutbehandling göres med Auro Träsåpa Nr 403* eller Auro Träsåpa,vit Nr 404*. 
- Använd endast träsåpa - ej lämpliga såpor kan orsaka missfärgningar. 

3 APPLICERING VID RENOVERING 
3.1 Förberedelse av underlag: 
- Avlägsna fullständigt befintliga yta ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr: 461* eller med 

hjälp av motsvarande lämpliga produkter eller metoder. 
- Rengöra ytan och finslipa (Korn 120 eller mindre) och damma av ordentligt. 
3.2 Grundbehandling:  Som under punkt 2.2. 
3.3 Slutbehandling:  Som under punkt 2.3. 
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