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Produkt/Användningsområde 
AURO Bivaxstrykbalsam Nr LM981 är en transparant lösningsmedelshaltig bi- och växtvax som förskönar och skyddar ytor 
av trä (främst möbler), kork och oglaserade klinkers inomhus med normalt slitage. 

Innehåll 
Vegetabiliskt lösningsmedel orange sweet ext.,linolja, lin- och ricinstandolja, bi- och carnaubavax, quellton, torkmedel 
(blyfritt), och alkohol.  För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration. 

Färgton 
Transparent, ger träytan en lätt honungsnyans. 

Appliceringsmetoder 
- Med en trasa eller maskinellt med en polermaskin. 
- Penselstrykning, rollas eller sprutas (tryckluft, airless, airmix etc.). 
 

Sprutas Air Coat  Tryckluft  HVLP 
Apparat  GM 2600/Wagner Sata LM-92 Fine Coat/Wagner 
Spruttryck 50-60 bar - 1 – 1,5 bar 
Lufttryck 1,5 - 2 bar 2 -2,5 bar 1 bar 
Munstycke 9/40 1,0-1,3 mm 1,2 mm 
 

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet) 
- Polerbar(glansgrad sidenmatt) efter ca.20 – 60 min , (glansgrad sidenglänsande) inom 1 – 4 timmar. 
- Slutlig genomhärdning uppnås efter 2 – 4 veckor.   Behandla ytorna varsamt och utsätt dem inte för fukt under denna tid. 
- Hög luftfuktighet, låga temperaturer eller för stora förbrukningsmängder kan förlänga torktiden avsevärt. 
- Torkningen sker via luftens syrehalt, se till att det finns god luftcirkulation  
 

Riskklass VbF AII (antändlig).  Flampunkt: 48 oC. 

Densitet 0,90 g/cm3 

Viskositet 15 sekunder (DIN 4 mm) vid 20 oC. 

Förtunning Färdig för användning.  Kan spädas med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. 

Åtgång Ca. 0,05 l/m2.  Förbrukningen påverkas starkt av underlagets sugning.  Exakt 
förbrukning testas på objektet  

Verktygsrengöring Stryk ur verktygen och rengör omedelbart med 
AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. 

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

Förpackningsmaterial Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall. 

Avfallshantering Intorkade produktrester kan komposteras.  Dock förbjuder svensk lag detta.  Följ 
därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på Din ort. 
Flytande rester: EAK-Code 200112, EAK-beteckning: Färg. 

Observera 
(Säkerhetsinformation) 

Indränkta trasor kan självantända pga de torkande oljorna som finns i 
produkten.  Bred ut trasorna för torkning eller förvara i tät försluten 
bleckbehållare.  Förvaras oåtkomligt för barn.  

Användningsföreskrifter 
- Bearbetningstemperatur minst 10°C.  Virkets fukthalt får ej överstiga på barrträ 15% och på lövträ 12%. 
- Rör om produkten ordenligt före användning. 
- Undvik direkt solljus och fuktpåverkan under appliceringen. 
- Efter torktiden passerats är vaxytan inte längre polerbar. 
- Verktyg för polerarbetet: polertrasor som ej luddar (Bomull/linne), polerborste eller polerhättor av lammull. 
- Underhållscykeln är cirka 2 till 4 år, kortare tid för utsatta och starkt belastade ytor. 
- För optimalt skydd rekommenderar vi en regelbunden översyn och en eventuell förbättring av skadade partier. 
- Testad enligt DIN EN 71 del 3 och DIN 53160, motståndskraft mot saliv och svett. 
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t.ex. plywood och liknande material. 
 
 AURO Nr LM981 



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  Bivaxstrykbalsam Nr LM981 - Ver01-04-01.doc 

 

AURO Bivaxstrykbalsam Nr LM981 

1 UNDERLAG 
1.1 Lämpliga underlag:  Alla träslag och trämaterial, kork, oglaserat kakel, linoleum och natursten. 
1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:  Underlaget måste vara fast, jämt, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och 

rent. 

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN 
2.1 Underlag:  Trä och trämaterial samt kork. 
2.1.1 Förberedelser av underlag: 
- Rengör underlaget noggrant, fukta eventuellt ytan med svamp och finslipa (t.ex korn 120).  Avlägsna allt damm noggrant. 
2.1.2 Grundbehandling: 
- Normalt sugande underlag grunderas med Auro Naturhartsolja-Impregnering Nr 121*. 
- Starkt sugande underlag (tex kork) grunderas med Auro Hårdolja-Impregneringsgrund Nr 126*. 
- Svagt sugande underlag grunderas med Auro Grundolja Nr 122* (lösningsmedelsfri). 
2.1.3 Slutbehandling: 
- Applicera AURO Bivaxstrykbals am Nr LM981 tunt och jämt utan ränder och polera ytan inom den rekommenderade 

torktiden (max 24 timmar). 
- Efter torktidens utgång, är vaxytan ej längre polerbar. 
2.2 Underlag:  Oglaserat kakel, linoleum och natursten. 
2.2.1 Förberedelser av underlag: 
- Rengör underlaget ordentligt från smuts med tex Auro Växtsåpa Nr 411* eller Auro Lack- och lasyrrengöring Nr 435*. 
2.2.2 Grundbehandling: 
- Bortfaller vid linoleum, i övrigt, enligt punkt 2.1.2. 
- Observera att på grund av stora skillnader i olika oglaserade kakels sugförmåga, måst man först testa detta. 
2.2.3 Slutbehandling:  Som under punkt 2.1.3, men applicera extremt tunt. 

3 APPLICERING VID RENOVERING 
3.1 Underlag:  Underlag med ytskikt (lackerade). 
3.1.1 Förberedelser av underlag: 
- Avlägsna befintligt ytskikt ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr 461* eller med hjälp av 

motsvarande lämpliga produkter eller metoder. 
- Neutralisera eventuella alkalirester noggrant, rengör, finslipa och damma av ordentligt. 
3.1.2 Grundbehandling:  Som under punkt 2.1.2. 
3.1.3 Slutbehandling:  Som under punkt 2.1.3. 
3.2 Underlag:  Vaxade ytor med måttligt behov av renovering. 
3.2.1 Förberedelse av underlag: 
- Rengör noggrant ytan med mild ljummen lösning av Auro Lack- och lasyrrengöring Nr 435*. 
- Fläckar i vaxskiktet tas bort med AURO Växtsåpa Nr 411*.  Se upp med garvsyrerika träslag (tex ek) använd här hellre 

Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*. 
3.2.2 Slutbehandling:  Som under punkt 2.1.3. 
3.3 Underlag:  Vaxade ytor, kraftigt nerslitna. 
- Om befintlig vaxad yta är kraftigt nersliten eller skadad är det nödvändigt att bygga upp hela eller delar av ytan igen. 
- Efter att tagit bort befintlig yta med t.ex. AURO Vaxbalsamrengöring Nr: 421*, börja om enligt punkt 2. 

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 
- Efter ytbehandlingen ovan bör man under de följande 4-6 veckorna, undvika att utsätta de vaxade ytorna för stående 

fukt/vatten. 
- Ca. 2 veckor efter vaxbehandlingen rekommenderas en behandling med outspädd AURO Golvvårdsemulsion Nr 431*, 

som appliceras tunt och poleras lätt. 
- Underhåll vaxskiktet genom avtorkning med fuktig, men inte våt, trasa  eventuellt med tillsats av AURO 

Golvvårdsemulsion Nr 431*. 
- För vårdande behandling av möbler användes AURO Arvengeist-Möbelpolityr Nr 441*. 
- Rengör stark nedsmutsning med AURO Vaxbalsam-rengöring Nr. 421.  
- Vaxfilm som nötts fläckvis kan vid behov punktförbättras enligt punkt 3.2. 
 
 
*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad 
 
 
 

VARNING:  Innehåller Vegetabiliskt Lösningsmedel  
Orange Sweet Ext.  Eg-Nr: 232-433-8, (CAS:8028-48-6). 
Brandfarligt: Indränkta trasor kan självantända, blötlägg dem därför i vatten  eller 
elda upp.  Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring.  
Undvik inandning, ögon- och hudkontakt och förtäring.  Sörj för god ventilation.  
Vid förtäring, framkalla ej kräkning, kontakta genast läkare och visa etiketten eller 
produktblad.  Använd lämpliga skyddshandskar.  Förvara oåtkomligt för barn.  


