
 

                                                                                               TECHNICKÝ LIST 

AURO 2 v 1 Olej a vosk PurSolid č. 128 

Druh výrobku 

Olej a vosk Pur Solik bez rozpouštědel určen k impregnaci a ochraně dřevěných ploch, bez chemické 
impregnace dřeva  

Použití 

- jako rozumné řešení, jak si samostatně ošetřit dřevo, odvozeniny dřeva a korek pro povrchy 
vystavené normální až silné zátěži. 

- jako základ savých povrchů pro následné ošetření oleji či voskovými produkty 
- pouze pro plochy v interiéru 

Technické vlastnosti 

- testovaný dle DIN EN 71, část 3, “Bezpečnost hraček” 
- zvyšuje odolnost podkladu proti poškrábání  
- snižuje možnost znečištění 

Složení 

Lněný olej, ricinový olej, carnaubový vosk, schnoucí látky, včelí vosk  

Může způsobit alergické reakce. Přírodní barvy nejsou bez zápachu a bez výparů. Aktuální deklarace 
na www.auro.de 

Barevný tón 

transparentní, lehce medového tónu. Tónovatelný barvivy do přírodních olejů č. 50 max. do 10 %. Na 
různých druzích dřeva působní odlišně, proto doporučujeme provést zkušební nátěr. 

Způsob aplikace 

štětcem, válečkem nebo špachtlí 

Doba schnutí při 20°C A 65% vlhkosti vzduchu 

- lze leštit po ca. 10 min (dle druhu dřeva a podkladu, záleží na způsobu aplikace i leštění 
- suchý po ca. 10 hod, nátěr lze obnovit po ca. 24 hod 
- konečná tvrdost po ca. 4 týdnech. Po tuto dobu užívat velmi opatrně a vyvarovat se vlhkosti 
- negativní vliv na schnutí a pozdější technické vlastnosti produktu mají vysoká vlhkost 

vzduchu, nízké teploty, kontakt s tekutinami (i krátkodobý), vysoká spotřeba a nedostatečný 
přísun vzduchu 



- schnutí je způsobeno spotřebou kyslíku (oxidace), proto je třeba zajistit během schnutí  
dostatečnou a temperovanou výměnu vzduchu 

Hustota: 0,93 g/cm3 , viskozita ca. 18 sek 

Ředení: připraveno k přímému použití, může být ředěn max. do 30 % AURO pomerančovým olejem 
č. 191 

Spotřeba : ca. 0,03 l/m3 na nátěr, záleží na podkladu, způsobu aplikace, kvalitě povrchu, přesnou 
spotřebu zjistíte při zkušebním nátěru 

Čištění nářadí 

Pracovní nástroje ihned po upotřebení důkladně rozetřete a před vyschnutím vymyjte AURO 
pomerančovým olejem č. 121. Poté řádně vymyjte vodou s přídavkem AURO rostlinného mýdla č. 
411. 

Skladovatelnost 

Při při 18°C v originálním balení: 24 měsíců. Uchovávejte v chladu, bez mrazu, uzavřené 
v originálních obalech mimo dosah dětí  

Obal: bílý plech, recyklovat pouze vyprázdněné obaly 

Likvidace odpadu: Tekuté zbytky: Evropský katalog odpadů kód 080112 nebo 200128,EAK 
označení: barvy. Recyklovat pouze vyprázdněné obaly s vyschlými zbytky. Jako domovní odpad 
vyhazujte pouze vyschlé zbytky produktů. 

Pozor:  nebezpečí samovznícení: použité hadry a jiné nechte jednotlivě, rozprostřené usušit, 
nemačkejte, popř. neuchovávejte v uzavřených nádobách. Dodržujte obvyklé ochranné postupy : 
používejte pouze v dobře odvětratelných prostorech, kde je dostatečná výměna vzduchu, dbejte na 
ochranu pokožky; dbejte na bezpečnostní listy a technické návody.  

GISBAU číslo produktu, kód Ö10 EU-VOC  mezní hodnota n. 2004/42/EG II A (fLb): 700 g/l 
(2007/2010) VOC produktu: <=1 g/l. 

 

 

Technická doporučení k použití 

 

1.POVRCH 

1.1.Vhodné druhy povrchu: dřevo (ne dřevěné dlaždice), odvozeniny dřeva (ne dřevotříška) a korek, 
pouze pro interiéry. 

1.2.Obecné vlastnosti povrchu : musí být pevný, suchý, chemicky neutrální, savý, bez mastnot, 
pevný, bez propouštějících složek.  

1.3 Příprava povrchu  



1.3.1 Dřevo a odvozeniny dřeva 

- masivní dřevo pro obzvlášť a/nebo silně namáhané plochy lehce namočit a min. 60 min nechat 
schnout 
- povrch lze zbrousit až do požadované jemnosti ve směru vlákna a s odstupňovanou zrnitostí (120-
320 zrnitost), póry vykartáčujte ve směru vláken a důkladně oprašte, eventuelně zabrušte hrany, popř. 
odstraňte stávající nečistoty a opět jemně zbruste. 
- povrchy, obsahující jiné látky, pryskyřice nebo mastné povrchy vymyjte alkoholickým ředidlem 
nebo opět jemně zbruste 
- u dřevěných produktů : např. lepené dřevěné dlažb aj. je třeba dbát pokynů výrobce 
Podlahy : Může se stát, že materiál, který se dostane do spár sklíží strany. To může vést k 
nepříjemným zvukům nebo popraskání spár. Toho se lze vyvarovat vhodným vytmelováním spár. 
Přitom je třeba dbát pokynů výrobce a provést zkušební nátěry. 
1.3.2 korek 
- vyčistit podklad : popř. připravit podle pokynů výrobce(např. lehce zbrousit) : prach po zbroušení 
důkladně odstranit 
1.3.3 Použité ale neporušené naolejované a/nebo navoskované povrchy (údržba) 
- povrch řádně vyčistit, vy- popř. zbrousit, řádně zbavit prachu 
- možná je i částečná sanace, mohou se však vyskytnout barevné rozdíly konečného produktu 
1.3.4. Silně použité a poškozené povrchy a povrchy s více vrstvami (lazury, laky, atd) 
- staré nátěry zcela odstraňte, až na netknutý povrch, další příprava viz 1.3.1 a 1.3.2 
 
2. ÚPRAVA 
 
2.1 Základní úprava 
Nenechte produkt vniknout do spár, prohlubní atd., protože shnutí v těchto místech bude velmi 
problematické. 
Výrobek nanášejte štětcem nebo válečkem. Nevylévat na povrch ! 
Po 10 – 60 min vetřete rovnoměrně nepouštějícím hadrem nebo houbičkou a zcela vyleštěte. 
Nenanášet ve vrstvám, produkt se musí zcela vstřebat do povrchu. 
Další úpravy provádějte po zaschnutí, nejdříve po ca. 24 hod. 
U korku může dojít k nerovnému povrchu, protože struktura povrchu korku je také rozdílná. 
2.2 Konečná úprava 
Potřebné obecně u všech podlah, u zatížených naolejovaných a /nebo navoskovaných povrchu, stejně 
jako u silně savých podkladů. 
Povrchy lze lehce zbrousit (např. u nábytku 240 zrnitost, u podlach 180). 
Výrobek nanášejte nezředěný a velmi opatrně (např. hadrem nebo leštící houbičkou), vzniklé zbytky 
jako u 2.1 důkladně odstraňte. 
Postup zopakujte až k úplnému nasátí podkladu. 
Následná úprava až po zaschnutí, nejdříve po 24 hod. 
Podle podkladového materiálu nebo nárocích na povrch lze ještě následně použít AURO Tvrdý olej č. 
171, nebo Balzám na nábytek č. 173. 
 
3. ČIŠTĚNÍ A PÉČE 
 
3.1 Úklid domácnosti 
- setřít vlažnou vodou. Nepoužívat žádná abrazivní čistidla (žádná mikrovlákna). Při větším znečištění 
lze použít navíc různá čistidla (např. AURO Čistič podlah č. 427, Čistič laků a lazur č. 435) 



3.2 Péče 
- v závislosti na konečné úpravě lze použít např. AURO Emulze pro péči o podlahy č. 431 nebo 
Čištění a péče o dřevěné podlahy č. 663 
3.3 Oživení 
- v závislosti na konečné úpravě lze použít např. AURO 2 v 1 Olej a vosk PurSolid Nr. 128 nebo 
Ochranný vosk č. 107 
 
POZOR ! 
Je třeba vzít v úvahu stav opracovávaného objektu a vše důkladně naplánovat a promyslet. 
Vyzkoušejte vhodnost a snášenlivost povrchu předtím než použijete produkt, výrobek před použitím 
dobře promíchat. 
Výrobky s různou šarží smíchejte před zpracováním dohromady, vyhnete se tak rozdílům v barevnosti. 
Zbarvení ošetřených ploch můžou způsobit  např. kovové špony nebo prach, proto je třeba zamezit 
kontaktu s nimi. 
Teplota při zpracování min. 10°C, max. 30°C, max. 85 % rel. vlhkost vzduchu, optimálně 20-23°C, 
50-65 % rel. vlhost vzduchu. 
Vlhkost dřeva max. 12% u listnatých, 15% u jehličatých druhů 
Během zpracování a schnutí pozor na přímé sluneční záření, vliv vlhkosti, zanesení nečistot. 
Je třeba zohlednit následné dobarvení – dozlátnutí barvy. 
Olej obsahující produkty jsou termoplastické, měknou teplem, dbejte na úplné prosušení. 
Pro optimální a dlouhodobou ochanu je třeba povrchy pravidelně kontrolovat, ošetřovat a poškozená 
místa ihned opravit. 
 

*viz odpovídající technické listy 

Výše uvedené indikace udávají pouze doporučení a možné příklady. Nemůže z nic plynout ani 
závaznost ani záruka výsledku.  Jsou výsledklem dlouhodobých výzkumů a testů. Tyto jsou 
informačního a poradenského charakteru a záleží pouze na spotřebiteli, aby zvážil, zda tento výrobek 
vyhovuje jeho potřebám. Tyto indikace nevyjadřují žádnou odpovědnost ani nutnost použití. Tento list 
ztrácí platnost po vydání aktualizace : Stav : 1.5.2011, tech. data. 8.8.2013 nová deklarace  
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