
Auro Barrträlut är en förbehandling som motverkar gulnaden av nyslipade trägolv och andra 
obehandlade träytor inomhus. Lätt pigmenterad grundbehandling som efterbehandlas med Auro 
Träsåpa 403, Träsåpa Vit 404 alternativt någon av Auros oljor avsedda för ändamålet.

barrträlut 401

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR   

• Tvätta bort eventuell smuts och slipa med fint 
sandpapper (120 korn).

GRUNDBEHANDLING

• Fördela luten jämnt över underlaget med pensel. Var 
noggrann med att inte droppa på obehandlade ytor. 

• Arbeta in luten i träets riktning.
• Torka bort all överflödig lut med en trasa eller liknande, 

lämna inga pölar. 

SLUTBEHANDLING
• Slipa med fint sandpapper och dammsug upp allt damm 

eller torka bort med klibbduk.  
• Efterbehandla med lämplig såpa eller olja,se resp 

produktblad.

APPLICERING
Häll över luten i plast eller glaskärl.
Rör om luten ordentligt från botten och med jämna 
mellanrum under hela appliceringen.
Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med 
ett fint slippapper (korn 180-320).
Applicera luten med pensel eller roller. 
Arbeta in luten i fiberriktning och var noggrann med att inte 
droppa på obehandlade ytor.
Var noggrann med att hålla torktiderna.
Lutade ytor är ömtåliga och ska alltid efterbehandlas med 
t.ex. träsåpa eller lämplig olja.
Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och 
fettfritt. Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

UNDERLAG
Trä av barrträslag 
Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.
Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt 
och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och 
överensstämmelse med det befintliga underlaget före 
ytbehandling.

VERKTYG
Använd pensel utan metall och med syntetisk eller blandad 
borst, alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

TORKTID
Kan efterbehandlas efter ca 4-16 timmar.

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

SPÄDNING
Barrträlut 401 är färdig att användas utan spädning. Kan 
spädas med vatten. 

ÅTGÅNG
Täcker ca 10 m2 per liter. Åtgången kan variera beroende på 
träslag, ytstruktur och applikationsmetod.
2 lit ca 20 m2

EKOLOGISK FÄRG & YTBEHANDLING

För lutbehandling av barrträ inomhus. Lämplig till golv och möbler 
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PRODUKTTYP  Lut

ANVÄNDNINGSOMRÅDE  Inomhus

UNDERLAG  Trä

BINDEMEDEL  - 

LÖSNINGSMEDEL  -

SPÄDNING  Vatten

KULÖRBRYTNING  -

VERKTYG  Pensel, roller
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INNEHÅLL

Vatten
Titandioxid
Släckt kalk 
Kalilut
Methylcellulosa
Xanthan gummi 
Montmorillonit 

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING
Vit, transparent. Vit när den torkar. OBS färgförändringar 
kan uppträda på den behandlade ytan. Testa därför först 
med en provstrykning för att fastställa hur produkten 
fungerar ihop med underlaget. 

VERKTYGSRENGÖRING
Stryk ut produktrester ordentligt ur pensel eller roller. 
Tvätta med vatten innan verktygen har torkat. 

OBSERVERA

Lut är alkaliskt, liknande citron eller cement. Irriterar ögon 
och hud. Undvik inandning, kontakt med ögon och hud. Vid 
kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och 
kontakta läkare. Se Säkerhetsdatablad. Naturprodukter är 
inte gulnings-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka 

RENGÖRING AV VERKTYG  Vatten 

ÅTGÅNG  ca 6-10 m2 / liter

TORKTID (23° C, 50% RF)  Kan efterbehandlas efter ca 4-16   

  timmar. 

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

FÖRPACKNINGSSTORLEK  2 lit

FÖRVARING  Frostfritt

allergiska reaktioner. 

UNDERHÅLL & RENGÖRING
Rengör lutade ytor med ljummet vatten, med tillsats 
av Träsåpa 403 eller Träsåpa vit 404. Använd ej starka 
rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande 
rengöringsmedel. Underhåll ytan med Träsåpa 403 eller 
Träsåpa 404. 

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen 
och oåtkomligt för barn. Lagerstabilt (vid 18o C) minst 24 
månader i väl tillsluten originalförpackning. 

AVFALLSHANTERING
Överbliven lut lämnas till deponi på miljöstation. Tomma 
behållare lämnas för återvinning. 
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