
AURO 117 GRUNDERING

Auro Specialgrundering 117 för grundbehandling av harts- och ämnesrika träslag, skivmaterial av trä 
och andra träytor. Isolerar kvistar och förhindrar genomslag i ämnesrika träslag (t ex ek, lärk) och 
jämnar ut torktiden på träkompositmaterial (t ex MDF, OSB, faner).
Specialgrundering 117 ingår i Auros produktserie Classic och innehåller lösningsmedel.

SPECIALGRUNDERING 117

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR
 

• Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner 
fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper 
(korn 160-320) längs virkets struktur. Borsta av slip-
dammet noggrant.  

GRUNDBEHANDLING

• Fördela grunderingen jämnt över underlaget med pensel 
eller roller.

• Låt torka.  

SLUTBEHANDLING

• Ev slipning med finkornigt sandpapper innan slutbehan-
dlingsprodukt.

APPLICERING

• Rör om grunderingen ordentligt från botten.
• Applicera grunderingen jämnt med pensel eller roller. 

UNDERLAG

• Trä och träbaserade skivmaterial, lämpligt på ämnesri-
ka träslag eller trä med kvist.  

• Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och 
fettfritt

• Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse 
med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd pensel med naturborst eller mohairroller alternativt 
syntetisk roller med kort lugglängd. 

TORKTID 

Dammtorr efter ca 8 tim. 
Övermålningsbar efter ca 24 tim.
Genomhärdad efter ca 3 dygn.

Auro Specialgrundering 117 är under normala förhållanden 
torr efter ca 24 tim men behöver ca 3 dygn för att genomhär-
da. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan 
oljan härdat ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation,  sörj för god ventilation vilket 
även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, 
luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för 
normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Tem-
peratur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet  
max 85%.

SPÄDNING

Specialgrundering 117 är färdig att användas utan spädning. 
Kan spädas med Apelsinolja, max 20%.

EKOLOGISK FÄRG & YTBEHANDLING

Inomhus och utomhus, grundbehandling för trä och trämaterial. 

CLASSIC 375 ML / 750 ML / 2,5L / 10L



AURO 117 GRUNDERING CLASSIC 375 ML / 750 ML / 2,5L / 10L

ÅTGÅNG

Täcker ca 12 m2 per liter. Åtgången kan variera beroende på 
träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

375 ml ca 5 m2

750 ml ca 9 m2

2,5 lit  ca 31 m2

10 lit ca 125 m2

INNEHÅLL

Apelsinolja
Balsamterpentin
Linolja
Kolofonium-glycerolester med organiska syror
Kiselsyra
Bentonit (svällande leror)
Torkmedel (koboltfri)
Solrosolja
Ricinolja
Ricinstandolja 
Lecitin
Alkohol 
 
FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Transparent. 

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut oljan ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först 
med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.  

OBSERVERA

Tänk på att trasor indränkta i linolja kan självantända. 
Förvara dem i en hink med vatten efter användning.

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj 
för god luftventilation.

Auros produkter är framställda av naturliga råvaror. Varia-
tioner i olika tillverkningssatser kan förekomma. 
Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka aller-
giska reaktioner. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör behandlade ytor med ljummet vatten, eventuellt 
med tillsats av Lack & Lasyrrengöring 435. Använd ej starka 
rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande 
rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 
106.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och 
oåtkomligt för barn. Lagerstabilt (vid 18° C) minst 24 månad-
er i väl tillsluten originalförpackning.  

AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till deponi på miljöstation. Tomma 
behållare lämnas för återvinning. 

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 del 3, Leksakssäkerhet
Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet

PRODUKTTYP  Grundering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE  Inomhus

UNDERLAG  Trä

BINDEMEDEL  Vegetabiliska oljor och naturhartser 

LÖSNINGSMEDEL  Apelsinolja 191, Balsamterpentin

SPÄDNING  Apelsinolja 191  

KULÖRBRYTNING  -

VERKTYG  Pensel, roller eller spruta 

RENGÖRING AV VERKTYG  Apelsinolja 191, Växtsåpa 411

ÅTGÅNG  ca 12 m2 / liter

TORKTID (23o C, 50% RF)  Dammtorr, ca 8 tim. Övermålningsbar,  

  ca 24 tim. Genomhärdad, ca 3 dygn. 

MÅLNINGSTEMPERATUR  Min +10° C, Max +30° C

FÖRPACKNINGSSTORLEK  375ml, 750 ml, 2,5 lit, 10lit 

FÖRVARING  Frostfritt

LAGRING  12 månader

AVFALLSHANTERING  Flytande rester: EAK 200112. 

  EAK-beteckning: Färg.

FÖRPACKNINGSMATERIAL  Plåt

DENSITET  ca 0,92 g/cm3

VISKOSITET  ca 18 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C.
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