
Katalog

Pro údržbu a zvelebení vnitřních i vnějších prostor vašeho domu

vám nabízíme kvalitní výrobky - stejně tak předkládáme i příslušné

informace. V našich prospektech nabízíme shrnutí možností, jak vý-

robky využít a tvořit s nimi. Jak správně postupovat naleznete v na-

šich “tricích, jak dosáhnout nejlepších výsledků”.  

Vítejte doma!

Objevte AURO

MIREN s.r.o.
EKO&BIO

Nová 199, Štěpánovice 373 73
Tel.: +420 603 293 185
info@ecostavebniny.eu

www.ecostavebniny.eu

AURO Pflanzenchemie AG

D-38122 Braunschweig

Tel: +49 531 281 4141 • www.auro.com
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Originální barvy se mohou lišit od barev zobrazených v katalogu.
S vyhrazeným právem na chybu či změnu. 
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Přirozeně můj svět
Přirozeně můj svět



Aqua
ředitelné vodou

PurSolid
bez ředidel

Classic
čerstvost citrusů

Zdi & stropy
pro zdraví prospěšnou
dekoraci

Čištění & péče
jemnost & životnost

Speciál
speciální použití

Ve stopách přírody
Pro celý dům a zahradu existují barvy a péče AURO. Všechny výrobky
se pro Vaše dobro společně vzdali všech dráždivých a toxických složek.
Žádný z jiných výrobců nejde touto cestou s tak velkým odhodláním jako
AURO. Veškerý význam tohoto přístupu pocítíte ihned, jak poprvé za-
čnete nanášet tvrdý olej takové kvality, nebo jakýkoliv z našich laků bez
ředidel. Na vaše vzácné podlahy, nábytek a zdi neexistuje lepší ochrany.
Proto, aby jste se cítili dobře, je to to nejlepší rozhodnutí, které můžete
udělat.

Dřevěné povrchy a zdi ošetřené výrobky AURO nevylučují žádná synte-
tická ředidla a udržují v ideálním poměru přirozenou vlhkost ve Vašich
místnostech. A tak domy dýchají. To jsou ty nejlepší podmínky, jak si v
nich vychutnat život. 

Naše výrobky vyvinuté specialisty a certifikované těmi nejvyššími tech-
nickými normami, Vám nabízí východisko pro prakticky veškeré druhy
aplikací jak v novostavbách, tak i při renovacích, čištění a péči. Produkty
dlouze ověřované a optimální technická podpora distributorů zaručují
spotřebiteli dlouhověkost ošetřených povrchů a přináší plody z Vaší
práce.

Domy dýchají na celém světě. Nejenom v
evropských zemích, ale také v Asii a za
mořem umí koneční spotřebitelé a profe-
sionálové ocenit nepřítomnost
toxických složek a kvalitu výrobků
AURO. Přijďte se přesvědčit sami:
naše produkty vyrábíme v našich
centrech v Německu a v Rakousku,
a tak zajišťujeme našim klientům
nejvyšší možnou transparentnost.
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Dobré vědět

Tento katalog Vám nabízí celkový

přehled  výrobků řady AURO. Naj-

dete zde odpovědi na níže polo-

žené otázky a na mnoho dalších:

Jaký výrobek je vhodný na
jaké ošetření?  

V jakých barvách je výrobek
nabízen?  

V jakých velikostech jsou jed-
notlivé výrobky nabízeny a
jakou plochu pokryjí? 

Pokud Vám i přesto zůstanou ne-

zodpovězené otázky, zeptejte se

Vašeho distributora nebo nám na-

pište na export@auro.de

Sdělte nám Vaše telefonní číslo

abychom Vám mohli zavolat a po-

radit. Můžete se také informovat a

poradit na našich stránkách

www.auro.com

Než začnete s aplikací výrobku,

přečtěte si veškeré poskytované

informace na etiketě výrobku a v

příslušném technickém listu. Tyto

informace najdete u výrobce na

adrese www.auro.com nebo na

stránkách distributora

www.ecostavebniny.eu

Výrobky jsou rozděleny do pěti ka-

tegorií, podle druhu aplikace,

které najdete níže. Toto označení

je také na každé etiketě pro Vaši

lepší orientaci.

1

ekologické
odbourání

rostliny

rostlinné
suroviny

přírodní barvy
a ošetřující přípravky

použití

sluneční energie



Auro Pflanzenchemie AG vyrábí ná-
těrové hmoty, čistící a ošetřující vý-
robky pro téměř všechny oblasti
použití: novostavby, renovace, do-
mácnost, hobby, zahrada.

Byla založena roku 1983 jako spo-
lečnost s ručením omezeným, roku
1998 byla změněna na akciovou
společnost.

Ze sídla firmy v Braunschweigu do-
dáváme přes 700 obchodníkům,
kteří jsou v péči 12 regionálním ob-
chodních zástupců. Exportujeme do
téměř všech evropských zemí, ale i
do zámoří.

... je vedoucí výrobce přírodních
barev a ekologických nátěrových
hmot. Již přes 28 let nezaměnitelná
a stále úspěšnější na trhu.

... zaručuje důsledný a ekologický
výběr přírodních surovin. Plně de-
klarovaný na všech obalech pro co
největší transparenci.

... nabízí specialisty vyvinuté pro-
dukty nejvyššího technického stan-
dardu pro všechny oblasti použití v
domě a okolo něj.

AURO přivádí do obchodu nové zá-
kazníky a pomáhá při získávání
dlouhodobě věrných zákazníků díky
množství reklam, zprostředkování
poptávek konečných spotřebitelů,
spolehlivému a rychlému dodání,
výrobě speciálních barevných od-
stínů a regionální péči o specializo-
vané prodejce.

Náš servis je k dispozici téměř pořád
a jsme stále v kontaktu s odbornými
obchodníky a řemeslníky.

Atraktivní podpora prodeje a pre-
zentační systémy, regály a stojany
pomáhají maloobchodníkům k
úspěchu.

V našem shopu & showroomu v
sídle firmy v Braunschweigu vám
jsme ochotně k dispozici a to Po-Čt
8-17 a Pá 8-15 hodin. Naši zaměst-
nanci se těší na Vaši návštěvu.

Pro odborné poradenství můžete
volat Po-Pá 9-12 a Po-Čt 14-16 na
čísle 0531-281 41 41. 

Nebo nám zašlete svůj e-mail na
support@auro.de. Udejte prosím
Vaše telefonní číslo, abychom měli
možnost zavolat Vám zpět. Nebo se
informujte na naší webové stránce
www.auro.de.
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Vedle rozsáhlého sortimentu zde naleznete velké množství vzorků a informačních materiálů.

Koukněte nám pod „pokličku“. Všechny obsažené látky jsou popsány na etiketě. Široká nabídka zboží nenechá žádné přání zákazníka nevyplněné.

Spolehlivá a stálá: Již přes 28 let se sídlem v Braunschweigu.

O společnosti

AURO... Podpora specializovaných prodejců

Obchod, showroom, odborné poradenství



Vysoce kvalifikovaní specialisté s
dlouholetými zkušenostmi obstará-
vají vlastní skupiny produktů a vy-
víjejí je stále dál.

Naše odborné poradenství (telefon,
e-mail, osobně) je Vám plně k dis-
pozici i s komplikovanými otázkami
a naši fundovaní odborníci pro Vás
naleznou řešení i v nejzape-
klitějších situacích.

Naši specialisté na barvy Vám na-
míchají barevný odstín v souladu s
naší filozofií o surovinách, vyrobí
vlastní recepturu a etiketu tak, že
pro Vás vznikne nejvýše osobitý
výrobek.

Fundovaný výzkum a vývoj umožnil
vyvinout pro trh kompletní sortiment
laků bez rozpouštědel, lazur a im-
pregnací z čistě biogenních pojidel
a to vše ve vysoké kvalitě vhodné
pro natírání.

Naše oddělení výzkumu a vývoje
zkouší neustále nové suroviny a
procesy výroby, jaké mají ekolo-
gické a technické možnosti využití.

Stávající produkty jsou neustále
dále vyvíjeny a vylepšovány. Pro-
vádí se i dlouhodobé zkoušky. Pou-
žití surovin a receptur je stále
optimalizováno s ohledem na pro-
cesy zpracování.

Před uvedením na trh jsou novinky
intenzivně přezkoušeny a testována
jejich vhodnost pro využití v praxi.
Inovacemi posledních let jsou: Sy-
stém proti plísním na přírodní bázi,
fotokatalytické nástěnné barvy,
kompletní sortiment Profi-vápen-
ných barev, 100 % kompostova-
telné utěrky na podlahy a mnoho
dalších.

AURO sází mimo jiné na rostliny
jako zdroj stále obnovitelných
čistých surovin. Stovky druhů rost-
lin tvoří základ pro výrobu  mnoha
různých látek. Přitom se klade
důraz na původ a trvalost.

Každá jednotlivá šarže je přezkou-
šena před schválením laboranty a
vzorky jsou uloženy k archivaci.
Zkoumá se jednotná kvalita barvy,
stabilita produktu, přezkoušení jsou
zaznamenána a procesy popř. opti-
malizovány.

4 5

Kontrola surovin vyžaduje řádný a svědomitý přístup.

I stávající produkty se musí podrobovat stálým zkouškám. Při zavádění nových produktů platí: teorie a praxe musí být v harmonii.  

Stálá reprodukce barevných odstínů vyžaduje zkušenost a určitý „feeling“

K Vašim službám

Základní výzkum Optimalizace a inovace

Suroviny a zabezpečení jakosti
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Podklady 8

Lazury na dřevo 9

Oleje na zahradní
nábytek 13

Olej na terasy 14

Podklady pod lak 16

Bílé laky 18

Barevné laky 20

Transparentní laky 22

Oleje 23

Vosky 26

Celkové shrnutí použití 29

Navoskováním nebo naolejováním   vašeho nábytku můžete dosáhnout bezvadných výs-

ledků. Laky a lazury jsou ještě lepší variantou jak dodat krásnému nábytku barvu. Zda-li

použijete barvu krycí, bezbarvou     matnou nebo lesklou, základní tón nebo směsi tónů, s

AURO barvami    dosáhnete cílů vašeho vlastního vkusu. Nábytek je vystaven opotřebení,

stejně jako okna, terasy a zahradní nábytek jsou vystaveny nepříznivým klimatickým

podmínkám, kterým můžete dostatečně a dlouhodobě zamezit barvami a lazurami AURO.

Přesně Váš
styl



7

N
á
b
yt

e
k 

a
 d

ře
vě

n
é
 p

o
vr

ch
y



8
N

á
b
yt

e
k 

a
 d

ře
vě

n
é
 p

o
vr

ch
y

Podklad ředitelný vodou pro laky a la-
zury Aqua, určen pro dřevo chudé na
aktivní složky, odvozeniny dřeva, pro
venkovní i vnitřní použití.

> Rychle schnoucí 

> Jednoduchá aplikace 

> Dobrý pro člověka i přírodu 

Aqua Podklad na dřevo
Nr.124
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17 m2

0,375 | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Nejlepší příprava: před aplikací
laku nebo lazury na dřevo je
správný výběr dobrého podkladu.
Připraví dřevo optimálním způso-
bem, sníží a vyrovná jeho savost.
Dále napomůže k lepšímu přilnutí
následujícím vrstvám nátěru.  

Výběr správného podkladu závisí
na druhu dřeva:  

Podklad na dřevo Nr.124 je určen
pro dřevo neobsahující aktivní
složky: javor, bříza, buk, olše,
jasan, 
Victoria dub, smrk, borovice, akát,
jedle, jilm.

Podklad speciál pro dřeva bohatá na ak-
tivní látky. Optimalizuje dobu schnutí, za-
braňuje pronikání na povrch
dřevabarvicích složek - zejména po bí-
lých a světlých nátěrech, zabraňuje od-
lupování nátěru, u dřev impregnovaných
solí nebo horkým vzduchem. 

> Jednoduchá aplikace

> Slučuje barvící látky a složky
> Speciálně určen pro dřeva bohatá na

aktivní složky

Classic
Podklad speciál 
Nr.117
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13 m2

0,375 | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Podklad speciál Nr.117: 
Pro dřeva obsahující barvící látky a pro dřeva exotická: bangkirai, červe-
ného cedru, jedle douglaska (Oregonská borovice), jedlovec, modřín, meranti
(tmavě červená), Merbau, niangon, pitchpin, teak.

Také pro typy dřev bohatých na třísloviny:
afzélia, dub (dub a korek), framiré, iroko, kaštan, třešeň, okume ("Gaboon"),
sekvoj, cedr.

Podklady
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Satinovaná lazura na dřevo pro vnitřní i
venkovní použití (pouze barevné) bez-
barvá pouze pro vnitřní užití. Rychle
schnoucí, slabého zápachu. Dřevo bohaté
na    aktivní složky je nutné nejdříve oše-
třit výrobkem AURO “Podklad speciál
Nr.117”.

> Dobrá pro člověka i přírodu

> Ředitelná vodou, bez ředidel

> Dobrá odolnost vůči nepříznivým
podmínkám

Aqua Lazura na dřevo
Nr.160
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13 m2

0,375 | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Čelit zimnímu období a s ním
spojeným povětrnostním pod-
mínkám: Lazury na dřevo AURO
dlouhodobě ochrání proti klima-
tickým podmínkám bez znečištění
životního prostředí. Dřevěné části
na domech jako jsou fasády,
dřevěné zdobení, dřevěné přís-
třešky a další, musí být neobyčejně
chráněny. Teplotní rozdíly a déšť
útočí na dřevo natolik, že dřevo na-
táhne vlhkost a mění tvar. V období
sucha tyto změny pokračují. Dřevo
se tak stane pórovitým, šedne a vyt-
váří praskliny, do kterých vniká více
a více vlhkosti.

Rodiče mohou být klidní: odolnost lazury vůči slinám a potu byla testována. Mohou být použity bez rizika také k oše-
tření dřevěných hraček, jak v interiéru tak exteriérech.

pouze pro
interiéry 

bezbarvá
160-00

okrová
160-15

borovicová
160-16

kaštanová
160-17

dubová světlá
160-18

dubová
160-19

oranžová
160-26

tmavě červená
160-33

rubínová
160-35

mahagonová
160-37

azurová
160-52

mořská modrá
160-55

zelený oxid
160-60

zelená
160-67

šedá
160-74

umbrová
160-82

hnědá
160-84

ořechová
160-85

hnědá okrová
160-86

světle hnědá
160-88

palisandrová
160-97

černá
160-99

bílá
160-90

Standardní tóny

Lazury na dřevo
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Satinovaná lazura na dřevo pro vnitřní
i venkovní použití (bezbarvá pouze pro
vnitřní). Dobrá odolnost vůči nepřízni-
vým podmínkám, nechává dřevo dý-
chat, s přirozenou vůní citrusů.

> Jednoduchá aplikace

> Dobrá konzistence

> Povrch příjemný na dotyk

Classic
Olejová lazura, 
Classic Nr.930
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25 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Kromě lazury na dřevo ředitelné
vodou AURO “Aqua”, existuje také
řada “Classic”. Lazura na dřevo
Classic obsahuje olej z pomeřa-
nčové kůry jako ředidlo, což
vysvětluje jají typickou vůni po citru-
sech.  

Měla by být znovu použita při reno-
vaci ochrany dřeva. Naředit je
možné “Rostliným balzamovým
ředidlem  AURO Nr.191”.

okrová
930-01

oranžová
930-02

tmavě červená
930-20

mořská modrá
930-21

zelená
930-08

šedá
930-11

světle hnědá
930-32

hnědá okrová
930-05

umbrová
930-33

červenohnědá
930-04

hnědá
930-34

středně hnědá
930-06

tmavě hnědá
930-22

černá
930-10

pouze pro
interiéry

bezbarvá
930-00

bílá
930-23

Standardní tóny

Tip: Rodiče mohou být klidní. Lazura byla testována na sliny a pot a může
být bez obav použita k ošetření dětských hraček v interiérech i exteriérech.
Barvy se mohou lišit v zavislosti na druhu použitého dřeva.  

Lazury na dřevo
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Skončete se starým zažloutlým či tmavým
dřevěným obložením. Bílý nátěr pro
dřevěná obložení Auro znovu dodá lesk a
jas     dřevěným plochám. Díky kvalitní pig-
mentaci můžete práci ukončit po aplikaci
jedné jediné vrstvy. Letokruhy dřeva zůstá-
vají přirozeně viditelné.

> Ředitelná vodou

> Jednoduchá aplikace

> Pro všechny druhy dřeva

Aqua Bílá lazura na dřevěné
obklady    Nr.814
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14 m2

2,50 l

Dřevěné obložení na zdech a na
stropech vytváří pohostinou at-
mosféru. Po několika letech však
dřevo začíná tmavnout. Plocha se
zdá být tmavá a tísnivá. S AURO
“Bílá lazura na dřevěné obklady
Nr.814” tomuto můžete zcela zabrá-
nit.

Dřeva bohatá na aktivní subs-
tance (např. kaštan atd.) musí být
nejdříve ošetřeny  speciálním pří-
pravkem “AURO Nr.117”, aby se za-
bránilo zpomalení vysušování.
Seznam dřev bohatých na aktivní
substance naleznete na straně 8.
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Lazury na dřevo

Tip: nejlépe je malovat obkladová prkna jednotlivě a podélně, abyste se tak
vyhnuli překrývání jednotlivých vrstev.
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Ochrana ředitelná vodou pro váš zah-
radní nábytek ze dřeva. Olej s tmavě
hnědou barvou pro neošetřený nebo tla-
kově impregnovaný zahradní nábytek.
Dřeva bohatá na aktivní látky* je nutné
nejprve ošetřit “Podkladem speciál
Nr.117”. 

> Jednoduchá aplikace 

> Nechává materiál dýchat

> Odolný vodě a znečištění

Aqua Olej na zahradní
nábytek, Aqua Nr.115

���������	
����

���������	
��

��������	
���
��

��������
	
�����

13 m2

0,75 l | 2,50 l

Dřevěný zahradní nábytek potře-
buje pravidelnou péči, aby byla
dlouhodobě udržena jeho barva a
kvalita. 
Jen tak lze předejít poškození dřeva
způsobené sluncem, deštěm a kaž-
dodením používáním. S takovou
péčí je nábytek ochráněn nejen
proti vodě a zašpinění, ale navíc
září krásnou barvou a strukturou
dřeva. Pigmentace oleje zabraňuje
šednutí dřeva způsobené UV záře-
ním. 

Máte na výběr mezi olejem “Aqua”
ředitelným vodou a oleji “Classic”
obsahujícími ředidlo v několika ods-
tínech dřeva. 

* Na straně 8 najdete seznam dřev.

Ve třech rafinovaných    tónech pro Váš
zahradní dřevěný nábytek. Neodlupuje
se a aplikace se provádí jednoduše lát-
kou nebo štětcem. Jednu vrstvu apli-
kujte na jaře, druhou na podzim a Váš
nábytek bude stále vypadat jako nový.

> Velmi pevný

> Snadná aplikace

> Pro interiéry i exteriéry

Classic
Olej na zahradní nábytek
Nr.102-81/-85/-92

�������	��

�����

�������	
���
��	�����

��������	
���
��

��������
	
�����

14 m2

0,75 l

Teak
102-81 

Bangkirai
102-85 

Nature
102-92

Standardní tóny

pouze pro světlé dřevo

Oleje na zahradní
nábytek

Odstraňte nehezkou špínu a šeď Vašeho zahradního nábytku díky velmi
účinnému čistícímu efektu přípravku “AURO Nr.811”. Díky velké koncentraci
čistidel i malé množství stačí, abyste dosáhli ohromujícího výsledku.
Více informací o tomto tématu naleznete v části “Skvělé nápady”.
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Ve třech rafinovaných tónech na
dřevěné, nové i staré terasy. Neodlu-
puje se a aplikace se provádí jedno-
duše látkou nebo štětcem. Dovoluje
dřevěným povrchům dýchat.

> Velmi pevný 

> Snadná aplikace

> Pro interiéry i exteriéry

Classic
Olej na terasy
Nr.110-81/85/89

�������	��

�����

�������	
���
��	�����

��������	
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20 m2

0,75 l | 2,50 l 

Nejen zahradní nábytek potřebuje
péči: i dřevěné terasy mohou ztratit
barvu a zošklivět kvůli různým hou-
bám, řasám a vlhkosti. 

Oleje na zahradní nábytek a te-
rasy Classic se snadno aplikují
štětcem, válečkem nebo látkou
bez chloupků. Nejdříve necháme
krátký moment působit, pak nadby-
tek oleje setřeme látkou. Hned po
tomto mohou být terasy a nábytek
používány.

Pro pravidelné čištění použijte pří-
pravek “AURO Nr.801”, který je
součástí naší škály čistidel v části
“Skvělé nápady”.

Teak
110-81

Bangkirai
110-85

Modřín
110-89

Standardní tóny

Olej na terasy
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S tímto produktem povrchy, které budou
lakovány, mohou být perfektně vyhla-
zeny. Tmel je v praktické tubě, aby ods-
tranil malé nedostatky a poškození
povrchu před lakováním barevnými nebo
bezbarvými laky AURO (Aqua, classic).
Barva bílá.

> Bez rozpouštědel 

> Pro interiéry i exteriéry

> Dobrý pro člověka i přírodu

Tmel pod lak
Nr.231

�������	��

�����

�������	

������

��������	
�

��������
	
�����

1 m2

0,10 l

Ať už na dřevo nebo kov, nejdůle-
žitější je aplikovat podkladovou bázi
a přípravnou vrstvu. Čím je jejich
aplikace pečlivější, tím je výsledek
více ohromující.

Nejdříve obruste  staré zničené
vrstvy, rez a špínu. Staré vrstvy laku
musejí být lehce odstraněny. Ne-
pravidelnosti a malé vady jsou vyh-
lazeny tmelem AURO. Na kovové
povrchy je doporučeno použít anti-
korozní přípravek. Hodí se na
všechny kovové povrchy, které byly
neudržované a byly zbaveny rzi.

Nedejte rzi žádnou šanci, s tímto pří-
pravkem jsou železo a ocel chráněny
proti korozi. Poté nanesete lak AURO
(Classic, Aqua). Nekape. Odolný te-
plotě do 80 stupňů.

> Velmi pevný

> Jednoduchá aplikace

> Velmi ekonomické použití

Classic
Antikorozní podklad na kov
Nr.234

������

�������	
���
��	�����

�������	��
��
��	��	��
��

��������
	
�����

16 m2

0,375 l | 0,75 l 

Základní n átěr proti rzi pro všechny
kovové povrchy, ať už byli zbaveny
rzi či ne.

Podklady
pod lak
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Pro nalakovaná dřeva a odvoze-
niny dřeva, uvnitř i venku je použití
podkladu nutné. 

Podle druhu vybraného laku “Aqua”
- ředitelný vodou nebo “Classic” -
obsahující pomerančový olej, je
nutné zvolit i odpovídající podklad.  

* Seznam dřev bohatých na aktivní
látky najdete na straně 8.

Matný podklad pod laky AURO “Aqua”.
Možnost aplikace válečkem nebo štětcem.
Speciálně vyroben pod laky. Dřeva obsa-
hující aktivní látky* je nutné ošetřit AURO
“Podkladem speciál Nr.117”, na ostatní
dřeva je možné použít také AURO “Pod-
klad na dřevo Nr.124”.

> Pro interiéry i exteriéry

> Ředitelný vodou, bez ředidel

> Dobrý pro člověka i přírodu

Aqua Podkladový nátěr - bílý,
Nr.253

�������	��

�����

������������
�������

����������	

��������
	
�����

13 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Obstarává jistý podklad před nanáše-
ním “Laku Nr.935” a  “Laku classic
Nr.936”.

> Jednoduchá aplikace

> Dobrá konzistence

> Vysoká krycí schopnost 

Classic
Podkladová barva - Classic
Nr.933

�������	��

�����

������������
�������
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10 m2

0,75 l | 2,50 l

Podklady
pod lak

Tip: Po úplném zaschnutí, doporučujeme velmi lehké zbroušení povrchu
jemným brusným papírem, vyrovnáte tím původní nerovnosti a zajistite
správnou přilnavost laku.
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Bílý lesklý lak na dřevo i kov, přírodní
citrusová vůně. Pro malbu hraček.
Odolný ke slinám i potu.

> Jednoduchá aplikace

> Velká krycí schopnost

> Dobré vlastnosti barvy

Classic
Lak lesklý bílý -
Classic   Nr.935

�������	��

�����

�������	
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��	�����
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10 m2

0,75 l | 2,50 l

Kromě bílého laku AQUA ředitel-
ného vodou, AURO nabízí kla-
sickou řadu. Klasické bílé laky
obsahují jako rozpouštědlo přírodní
olej z pomerančové kůry, což
vysvětluje jejich typický citrusový
odér. Měly by být používány na
staré laky Classic. Aplikační nás-
troje se čistí “Rostlinným balzamo-
vým ředidlem Nr. 191”.

Bílý matný lak na dřevo i kov, přírodní
citrusová vůně pro interiéry. Pro malbu
hraček. Odolný   ke slinám i potu.

> Jednoduchá aplikace

> Velká krycí schopnost

> Dobré vlastnosti barvy

Classic
Lak polomatný bílý -
Classic   Nr.936

�������	��

�����

������������
�������

�������	��
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��������
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10 m2

0,75 l | 2,50 l

Bílé laky



19

N
á
b
yt

e
k 

a
 d

ře
vě

n
é
 p

o
vr

ch
y

Nadčasová elegance: bílá barva
je odedávna nepřekonaná klasika
pro dveře a nábytek, neboť bílá se
hodí pro jakýkoli styl bydlení. Pro in-
teriéry AURO nabízí bílé barvy dvou
stupňů různého lesku. Výběr mezi
variantou lesklou či matnou je
otázka osobního vkusu.

V exteriéru - bílá lesklá barva AURO
se hodí k různým typům použití:
ochrana aut, domků, zahradních la-
viček. Znovu rozzáří elegantní bílou
a vzdoruje zimě a nepříznivému
počasí.

Trik na skandinávský vzhled:
okna nabarvená na bílo kontrastují
s dřevěnou fasádou nabarvenou
švédskou červenou AURO per-
fektně vytvoří styl typického
švédského domku.

* Seznam dřev bohatých na aktivní
látky najdete na straně 8.

Lesknoucí lak na dřevo a kov. Ošetřete
dřevo bohaté na aktivní substance s AURO
“Podklad speciál Nr.117”, jiná dřeva s “Pod-
kladem na dřevo Nr.124”.  Potom aplikujte
na všechny typy dřeva “Podkladový nátěr
Nr.253”.

> Pro interiéry i exteriéry

> Ředitelný vodou, bez rozpouštědel

> Dobrý pro člověka i přírodu

Aqua Krycí lak lesklý, bílý
Nr.250-90

�������	��

�����

������������
�������

��������	
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13 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Polomatný bílý lak na dřevo i kov určený k
vnitřnímu použití. Ošetřete dřevo bohaté na
aktivní substance s AURO “Podklad speciál
Nr.117”, jiná dřeva s “Podkladem na dřevo
Nr.124”. Potom aplikujte na všechny typy
dřeva “Podkladový nátěr Nr.253”.

> Pro interiéry

> Ředitelný vodou, bez rozpouštědel

> Dobrý pro člověka i přírodu

Aqua Krycí lak polomatný, bílý
Nr.260-90

�������	��

�����

������������
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��������	
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13 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Po ošetření jsou ocelové a litinové ra-
diátory opět jako nové. Odolné teplu až
do 70 stupňů. Možné barvení do 10
procent s AURO “Krycím lakem AQUA
Nr.250” (lesklý) nebo Nr.260 (matný).

> Ředitelný vodou

> Jednoduchá aplikace

> Velmi ekonomické použití

Aqua Lak na radiátory - bílý
matný   Nr.257

������

���������	
����

�������	��
��

��������
	
�����

11 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Radiátory nemusejí být znovu natí-
rány, nicméně nová vrstva nátěru je
čas od času nutná: buď pro oživení
původní bílé nebo proto, aby barva
radiátoru  korespondovala s barvou
místnosti.

Bílý matný lak pro radiátory
AURO  je ředitelný vodou a odolný
teplotě až 70 stupňů díky své spe-
ciální pigmentaci. Může být apliko-
ván štětcem nebo válečkem či
dokonce pistolí. Pro těžko přístupná
místa je doporučeno použít spe-
ciální zalomený štětec na radiátory.

Trik: natírejte radiátory, když jsou
studené a zapněte je až barva zcela
zaschne, to znamená po 3 až 5
dnech.

Bílé laky
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Barevný lesklý lak na dřevo a kov. Dřeva
bohatá na aktivní látky* nejprve natřete
AURO “Podkladem speciál Nr.117”. Os-
tatní dřeva nejdříve ošetřete “Podkladem
na dřevo Nr.124”. Poté naneste na veš-
keré druhy dřeva “Podkladový nátěr na
dřevo Nr.253”.

> Pro interiéry i exteriéry

> Ředitelný vodou, bez rozpouštědel

> Dobrý pro člověka i přírodu

Aqua Krycí lak lesklý 
Nr.250

�������	��

�����

������������
�������

��������	
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��������
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13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

okrová
250-15/260-15

anglická červená
250-33/260-33

mořská modrá
250-55/260-55

zelený oxid
250-65/260-65

rubínová
250-37/260-37

černá
250-99/260-99

Standardní tóny

Dětské pokoje nechtějí trochu
barev, ba naopak je jich třeba
hodně. Barevné laky AURO rozs-
vítí dětem oči, bez toho aby se ro-
diče museli čehokoliv obávat, jelikož
barevné laky AURO perfektně vy-
hovují hračkám.

Barevné laky AURO se neuspokojí
pouze se zkrášlením dřeva, je
možné je také použít například na
kámen, nebo na kaménky, nebo ko-
vové prvky, jako jsou zábradlí a ko-
vání dveří. Veškeré nalakované
povrchy se snadno omývají a jsou
velmi odolné vůči otěru.

Rada pro optimální výsledek: na-
třete tenkou vrstvu laku štětcem
nebo válečkem na laky, můžete ho
naředit do 20% vodou. Vykartáčujte
nejdříve rohy, dále povrch. Natírejte
ve směru vláken dřeva. 

* dřeva bohatá na aktivní látky viz
strana 8.

Barevný lak polomatný pro dřevo a kov pouze
pro vnitřní použití. Dřeva bohatá na aktivní
látky* nejprve natřete AURO “Podkladem
speciál Nr.117”. Ostatní dřeva nejdříve oše-
třete   “Podkladem na dřevo Nr.124”. Poté na-
neste na veškeré druhy dřeva “Podkladový
nátěr Nr.253”.

> Pro interiéry

> Ředitelný vodou, bez rozpouštědel

> Dobrý pro člověka i přírodu

Aqua Krycí lak polomatný 
Nr.260

�������	��

�����

������������
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13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Barevné laky
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Bezbarvý lesklý lak uřčený k nanesení na
všechny typy dřevěných povrchů v interié-
rech. Dřeva bohatá na aktivní substance
jsou předtím ošetřena speciálním primárním
nátěrem AURO       “Podklad speciál
Nr.117”, jiná dřeva přípravkem AURO “Pod-
klad na dřevo Nr.124”.

> Velmi pevný

> Pro interiéry

> Ředitelný vodou, bez rozpouštědel

Aqua Bezbarvý lak - lesklý
Nr.251

�������	��
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13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Bezbarvý matný lak na nábytek a dřevěné
předměty v interiérech. Vysoká odolnost k
opotřebení. Dřeva bohatá na aktivní subs-
tance jsou předtím ošetřena speciálním pri-
márním nátěrem AURO “Podklad speciál
Nr.117”, jiná dřeva přípravkem AURO “Pod-
klad na dřevo Nr.124”.

> Velmi pevný

> Pro interiéry

> Ředitelný vodou, bez rozpouštědel

Aqua Bezbarvý lak -
polomatný   Nr.261

�������	��
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13 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l 

Plochy barvené bezbarvým
lakem nechávají vyniknout přírodní
barvě a letokruhům dřeva. Takto na-
třené plochy jsou snadno udržova-
telné a odolné vůči mechanickému
namáhání a vlhkosti.

* Na straně 8 naleznete seznam
dřev bohatých na aktivní substance.

Transparentní
laky
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Tradiční ochrana nábytku a skříní, vo-
dotěsná impregnace medové barvy pro
všechny typy dřeva v interiérech. Velmi
úsporné použití a dobrá přilnavost.

> Výborná pružnost

> Zvýrazňuje barvu dřeva

> Tradiční ošetření dřeva

PurSolid Lak na bázi lněného oleje
Nr.143

�������	��
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33 m2

0,375 l |
0,75 l | 5,0 l 

Nejstarší metodou ošetření dřeva
je naolejování. Tímto je dřevo do
hloubky impregnováno a je zmen-
šena jeho schopnost absorbce. Je
také chráněno proti znečištění a
vodě. Uchovává si svůj přírodní
vzhled a     výrazný dřevěný tón.
Barvíte-li oleji, máte na výběr z 8
odlišných odstínů, na bázi zemité a
minerální, lehce pigmentové a
odolné vůči světlu.

Olej pro pracovní plochu, kuchyňská průčelí
z masivních dřev. Zdůrazňuje letokruhy
dřeva a dovoluje plochám dýchat, vytváří
zdravou      atmosféru místnosti.           Nev-
ýrazný odér díky použití čistě přírodních
olejů.

> Velmi pevný

> Bez rozpouštědel

> Dobrý pro člověka i přírodu

PurSolid Olej na pracovní    plochy
Nr.108
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21 m2

0,375 l | 0,50 l

Aby si dřevěná kuchyň Vašich snů udržela svou krásu i po desetiletí, je třeba
na pracovní plochy a  průčelí z masivních dřev nanášet olej. 

“Olej na pracovní plochy AURO” je pro toto ideální, jeho aplikace je velmi jed-
noduchá – válečkem či látkou. Po deseti minutách setřete hadříkem zbylý olej
či krouživým pohybem olej rozetřete. Po 24 hodinách mohou být povrchy
znovu používány, mají znovu teplou a intenzivní barvu dřeva.

Oleje

Tip: Všechny oleje můžou být barveny pomocí “Barviv do přírodních  olejů
Nr.150”.
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Průhledná impregnace na dřeva v in-
teriérech, přírodní citrusový odér. Pou-
žitelný k samostatnému ošetření dřeva
nebo před nanesením oleje či vosku.
Dává povrchům medovou barvu.

> Znovuoživující efekt

> Jednoduchá aplikace

> Použitelný i na korek

Classic Přírodní pryskyřičná
impregnace  Nr.121
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20 m2

0,375 l | 0,75 l |
2,50 l | 5,0 l | 20,0 l

Do olejů mohou být přidány barvy, bar-
vící pasta pro barvení olejů a impreg-
nací AURO pursolid a classic: v osmi
odstínech zemitých barev a minerál-
ních barev odolných proti světlu.

> UV odolné

> Jednoduchá aplikace

> Výrazná barvivost

Classic Barviva do přírodních
olejů    Nr.150
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0,375 l

okrová 
150-10

perská červená 
150-30

zelený oxid
150-60

umbrová spálená
150-82

anglická červená
150-32

bílá
150-90

ultramarínová
150-50

černá
150-99

Standardní tóny

Podle zatížení naolejovaných
povrchů dochází v místech pří-
mého kontaktu k opotřebení. Ole-
jem ošetřený nábytek potřebuje čas
od času péči. AURO Ošetřující olej
č. 106 (viz strana 45) Vám poskytne
skvělé služby, protože oživuje
vrstvy. Abyste odstranily silně opo-
třebovaná místa, naneste ještě
jednu vrstvu naposledy použitého
oleje.

Oleje

Tónovací barvu nařeďte se základ-
ním produktem ve zvláštní nádobě.
Maximální množství tónovací
barvy činí 20 %. U některých
obzvlášť intenzivních barevných
tónů začíná pigment již při ca. 15 %
přidaného množství krýt podklad.
Proveďte prosím zkušební pokus,
abyste zjistili jak bude vypadat ba-
revný odstín.
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Balzám z včelího a rostlinného vosku
se velmi ekonomicky používá, přírodně
citrusový odér, pro veškerý dřevěný ná-
bytek. Dává povrchům medovou barvu
a dovoluje dřevu dýchat, pro interiéry.

> Výborně chrání

> Pro zkrášlení nábytku

> Použitelný i na korek

Classic Vosk z modřínové
pryskyřice  Nr.173
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50 m2

0,10 l | 0,40 l

S balzámem z včelího a rostlin-
ného vosku dostanou dřevěné po-
vrchy medovou barvu a budou
příjemné na omak. Mimo tento op-
tický efekt vosk na nábytek chrání
plochy před mechanickým poškoze-
ním. Vosk je nanášen za pomoci
látky. Pro konečný saténový mat
leštěte povrch po 4 hodinách,
upřednostňujete-li lesklý efekt,
leštěte povrch po 24 hodinách.

Vosk pro dřevěný nábytek a korkové
povrchy. Může být aplikován za tepla
za pomoci látky či pistole. Velmi eko-
nomické použití, použitelný v různých
oblastech.

> Jednoduchá aplikace

> Velmi úsporný, rozmanitá aplikace

> Speciálně vyvinut pro namáhaný

nábytek

Classic Tvrdý vosk classic
Nr.971
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50 m2

0,40 l | 2,50 l 

Tekutý včelí vosk, aplikuje se látkou či
štětcem, na dřevo medové barvy,      sa-
metový efekt, pro interiéry. Pro matné sa-
metové plochy, leštit po 20 – 60
minutách, pro lesknoucí se sametové
plochy leštit po 1 - 4 hodinách.

> Pevný

> Na omak příjemný

> Pro zkrášlení nábytku

Classic Tekutý vosk na dřevo
Nr.981
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20 m2

0,75 l |
2,50 l | 20,0 l

Vosky
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Ošetření dřeva voskem nebo bal-
zámem z včelího vosku přispívá k
menšímu opotřebení ploch, nábytku
a obkladů. Dřevo získává medovou
barvu a je velmi příjemné na omak.
Vosk je možné aplikovat i pistolí.
Nejdůležitější povrchy jsou leštěny
v intervalu nejméně 20 min nanej-
výš však 1 hodinu po aplikaci.

* Na straně 8 naleznete seznam
dřev bohatých na aktivní substance.

Vosková ochrana medové barvy, včelí
a rostlinný vosk, na dřevěný nábytek
nebo linoleum. . Dřeva bohatá na ak-
tivní látky nejprve ošetřete AURO “Pod-
klad speciál Nr.117”, jiná dřeva
“Podkladem  na dřevo Nr.124”. 

> Pro větší krásu dřeva

> Nechává dřevo dýchat

> Snadné čištění a péče

Aqua Vosk na dřevo
Nr.184
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33 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,50 l

Vosky

Tip: Pokud potřebujete ošetřit větší plochy, lze včelí vosk Nr.981 a Nr.184,
aplikovat na dřevo i stříkací pistolí. Poté je potřeba povrch vyleštit, nejdříve
20 minut, ale nejpozději 1 hodinu po aplikaci.
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Celkové shrnutí použití *

Ošetření Barevný či bezbarvý
prostředek na dřevo

Barevný či bílý lak na dřevo Bezbarvý nátěr na dřevo

Systém Aqua Classic Aqua Classic Aqua

Podklad

Nr.124 Nr.117
Nr.117

--- ---

Nr.124 Nr.117
Nr.117 Nr.231
Nr.231
Nr.253 Nr.933

Nr.124
Nr.117

---

Aplikační vrstva Nr.160 Nr.930
Nr. 814

Nr.250-90 Nr.935
Nr.260-90 Nr.936
Nr.250/N° 260

Nr.251
Nr.261

Vzhled Polokrycí vrstva Vrstva krycího laku Transparentní nátěr  

Čištění Nr.435 Nr.435 Nr.435

Ošetření Lak barevný či bílý na kov Bílý lak na radiátory

Systém Aqua Classic Aqua

Podklad Nr.234 Nr.234 Nr.234

Aplikační vrstva
Nr.250-90 Nr.935
Nr.260-90 Nr.936
Nr.250
Nr.260

Nr.257

Vzhled Vrstva krycího laku Vrstva krycího laku

Čištění Nr.435 Nr.435

Ošetření Olejování dřevěného nábytku Voskování dř. nábytku

Sytém PurSolid Classic Aqua Classic

Podklad --- --- Nr.124
Nr.117 ---

Aplikační vrstva Nr.108 Nr.121
Nr.143 Nr.920

Nr.184 Nr.173
Nr.971
Nr.981

Barvivo na olej Nr.150 Nr.150 --- ---

Vzhled Medový odstín / struktura dřeva Medový odstín / struktura dřeva

Péče Nr.106 Nr.107

Ošetření Zahradní nábytek Terasy

Systém Aqua Classic Classic

Předcházející ošetření Nr.811 Nr.811 Nr.801

Aplikační vrstva
Nr.115 Nr.102-81

Nr.102-85
Nr.102-92

Nr.110-81
Nr.110-85
Nr.110-89

Vzhled Barevná polokrycí vrstva Barevná polokrycí vrstva

Péče jak je uvedeno v aplikační vrstvě jak je uvedeno v aplikační vrstvě 

* Provádění není povinné a záleží na původu a druhu dřeva. Podívejte se na náš aktuální seznam technik na
www.auro.com.  Množství spotřeby bylo určeno dle množství použitého na hladké povrchy, které mají střední stupeň
absorbce, při jednom nátěru. Reálná spotřeba nátěru byla určena předběžnými testy.

Foto: Auro AG; Sixay Furniture (str. 6, 7, 21, 25, 26,); AURO Griechenland (str. 18, 22, 27)
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Dřevo je materiál s ničím nesrovnatelný. Ve všech svých formách je tento přírodní produkt

od nepaměti hlavním materiálem k vytvoření bydlení. Stále však zůstává materiálem nej-

modernějším. Dřevěné masivní podlahy, ať už dřevěné parkety nebo krásné podlahové

desky, nejenže pěkně vypadají, ale také dotvářejí poklidnou atmosféru místnosti. Když jsou

ošetřovány produkty AURO, jsou prvním krokem ke kvalitnímu bydlení.

Jistý krok

Oleje 32

Vosky 37

Kombinace olej-vosk 38

Aqua – alternativa 41

Louhy 42

Mýdla na dřevo 43

Čištění & péče 44

Obecné shrnutí aplikací  47
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Jendovrstvý olej je vhodný pro
všechny typy dřev, pro jakékoli
použití v interiéru. Zpravidla stačí
aplikovat jednu vrstvu, abyste do-
sáhli pěkného efektu a plochy se
daly snadno udržovat. Aplikace na
již naolejované plochy k ochraně
plochy a zvyšuje intenzitu barvy
dřeva. Reguluje změnu vlhkosti a
zlepšuje odolnost ploch.

Bílá pigmentace jednovrstvého
oleje zabraňuje ztmavnutí barvy
dřeva a hodí se na světlé typy dřev
(javor, jasan, bříza).
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Ochranný olej pro nábytek a dřevěné
neošetřené či předběžně naolejované
podlahy. Díky němu jsou podlahy
snadněji udržovatelné, zvýrazňuje
barvu dřeva. Aplikujte otřete zbytek
oleje, vyleštěte hotovo!

> Jednoduchá aplikace

> Dobré pro člověka i přírodu

> Čistý přírodní olej bez rozpouštědel

PurSolid Jednovrstvý olej
Nr.109
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20 m2

1,0 l | 2,50 l

Ochranný olej na nábytek a podlahy
neošetřené či předběžně naolejované
podlahy. Dává povrchům bílou pig-
mentaci a umožňuje jejich snadné
udržování. Aplikujte, otřete zbytek
oleje,       vyleštěte hotovo!

> Jednoduchá aplikace

> Dobré pro člověka i přírodu

> Čistý přírodní olej bez rozpouštědel

PurSolid Jednovrstvý olej -
bílý pigment   Nr.109-90
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20 m2

1,0 l | 2,50 l

Oleje
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Podlahy ošetřené olejem PurSolid
Nr.123 získávají rafinovanou ohňo-
vou barvu a jsou trvale chráněny do
hloubky.

Použití je jednoduché: naneste na
dřevo válečkem nebo stěrkou. Po
10 minutách třete a látkou nebo
tamponkem odstraňte vrstvu, která
se nevsákla, leštěte. Leštěte velmi
pečlivě, aby nezůstala lesklá místa.
Potom nechte 24 hodin schnout.

Průhledný olej na dřevěné podlahy,
korkové povrchy a jiné velmi namá-
hané plochy v interiéru. Jednoduchá
aplikace dává ploše     medovou barvu.
Může být mícháno s barvivy Nr.150.

> Pevný

> Bez rozpouštědel

> Jednoduchá aplikace

PurSolid Tvrdý olej - PurSolid
Nr.123
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25 m2

0,375 l | 0,75 l
2,50 l | 10,0 l

Oleje

Tip: Mnoho prodejců nabízí službu zapůjčení leštičky.
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“Tvrdý olej Nr.126” je kvalitní kla-
sika mezi oleji AURO: hodí se na
podlahy a dodává dřevu medovou
barvu. Během ošetření a několik
dnů po aplikaci místnost voní esen-
ciálními oleji, neboť produkt obsa-
huje olej z citrusových slupek jako
rozpouštědlo.

Tvrdý olej do interiérů. Použitelný k
ošetření dřevěných ploch nebo na po-
vrchy ošetřené olejem či voskem. Dává
plochám medovou barvu. Může být mí-
chán (zabarven) s Nr.150.

> Velmi pevný

> Jednoduchá aplikace

> Také pro korek

Classic Tvrdý olej - Classic
Nr.126
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20 m2

0,375 l | 0,75 l
2,50 l | 5,0 l | 20,0 l

Tvrdý olej bílého zabarvení pro
dřevěné        podlahy v interiérech. Do-
dává plochám skandinávský vzhled. S
tvrdým bílým olejem si dřevo na dlouho
uchovává svou přírodní barvu.

> Velmi pevný

> Jednoduchá aplikace

> Uchovává přírodní barvu dřeva

Classic Tvrdý olej - bílý pigment
Nr.126-90
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20 m2

0,375 l | 0,75 l
2,50 l | 10,0 l 

Ti, kteří by chtěli chránit povrchy neošetřené olejem bez efektu tmavého ods-
tínu, mohou tedy použít bílou variaci Nr.126–90, dřevo zůstává jasné během
několika let, aniž by vytvářelo dojem, že bylo barveno na bílo.

Oleje
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Podlahy z voskovaného dřeva se
liší dle lesku a jemnosti povrchu.
Vosk neaplikujeme jenom pro to,
abychom docílili optických kvalit,
vosk představuje především och-
ranu a odolnost podlah.

Velmi ekonomická péče, včelí a rost-
linný vosk na podlahy ze dřeva, lino-
leum, korek, a nelakované hliněné
dlažby. Zkrášluje a trvale ochraňuje.
Čistěte za vlhka, abyste docílili saté-
nově matného povrchu.

> Velmi pevný

> Jednoduchá aplikace

> Velmi ekonomické použití

PurSolid Tvrdý vosk 
Nr.171
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100 m2

0,10 l |
0,40 l | 2,50 l

“Tvrdý vosk Nr.171” odolný proti ušpinění je balzám z včelího a rostlinného
vosku, který se hodí na všechny typy dřev, korek a hliněné nelakované dlažby.
Trvale zkrášluje a ochraňuje. Je aplikován za pomoci hadříku nebo pistole za
tepla, potom leštěte dokud povrch nebude saténově matný. Je určený na pod-
lahy středního zatížení, na     podlahy pravidelně používané. Dřevo je chráněno
na dlouhou dobu.

Vosky
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Profesionálové ocení možnost
hospodárného ošetření povrchů
produktem 2 v 1. Při této příležitosti
je v jednom momentě dřevo
zároveň olejováno i voskováno.

Máte na výběr mezi variantou
PurSolid bez rozpouštědel a bez
vody a klasické varianty s esenciál-
ními oleji 

Na dřevěné podlahy: aplikace oleje a
vosku v jednom. Profesionální produkt
pro hospodárné použití podniky a
průmyslem.  Po vyleštění mají povrchy
sametově medovou barvu a jsou pří-
jemné na dotek.

> Jednoduchá aplikace

> Velmi hospodárné použití

> Voděodolný a protišpinící

PurSolid Olej-vosk - PurSolid
Nr.128
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33 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Produkt k profesionálnímu použití pod-
niky a průmyslem. Po vyleštění mají
povrchy sametově medovou barvu a
jsou příjemné na dotek. Odér přírod-
ních citrusů.

> Velmi pevnýe

> Jednoduchá aplikace

> Obvzlášť příjemný na dotek

Classic Olej-vosk - Classic 
Nr.129
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20 m2

0,375 l | 0,75 l |
5,0 l | 20,0 l

Kombinace
olej-vosk

AURO nabízí profesionálům dvojí snadnou impregnaci olejem a voskem,
který velmi rychle proniká do dřeva a  propůjčuje mu po vyleštění sametový a
výjimečně     příjemný pocit z doteku. Dodá povrchu krásu a umožní jeho
snadné udržování.
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Jedinou aplikací získáte povrch naole-
jovaný i navoskovaný, výsledný efekt
je trvalý a velmi kvalitní. Produkt je bez
rozpouštědel a aplikuje se snadno vá-
lečkem.

> Jednoduchá aplikace

> Velmi hospodárné použití

> Povrchy se snadno udržují

PurSolid Olej-vosk jednovrstvý
Nr.125
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40 m2

0,75 l | 2,50 l 

Produkt 2 v 1 pro kutily: jedna
aplikace stačí a dřevěné podlahy
jdou zároveň naolejovány i navos-
kovány.

Tento produkt bez rozpouštědel se
velmi snadno aplikuje válečkem na
dřeva dříve neolejovaná. Po vy-
leštění je povrch perfektní a násle-
dující dny může být čištěn vlhkým
hadříkem.

Kombinace
olej-vosk

Tip: Povrchy jsou velmi snadno udržovatelné, čistěte jednoduše prostřed-
kem “Čistič na podlahy Nr.427” a ošetřete “Emulzí na dřevěné podlahy
Nr.431”.
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Po rozsáhlých výzkumech AURO
vyvinulo k produktům PurSolid al-
ternativu bez rozpouštědel: řada
Aqua zcela bez rozpouštědel na
bázi vody.

Produkty Aqua mají velmi slabý
odér, po jejich aplikaci je barva
dřeva velmi přirozená a méně „ba-
revná“.

Impregnační úprava pod podlahový “Lesklý
lak na podlahy Nr.267” a “Vosk na podlahy
Nr.187” na dřeva chudá na       aktivní subs-
tance, do interiérů. Dřeva bohatá na ak-
tivní* substance jsou ošetřena přípravkem
Nr.117.

> Na podlahy 

> Jednoduchá aplikace

> Dobrá pro člověka i přírodu

Aqua Tvrdá impregnace
Nr.127
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14 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Ochrana včelím a rostlinným voskem při-
náší lehkou medovou barvu,  na dřevěné
podlahy i linoleum. Dřeva bohatá na ak-
tivní substance* jsou ošetřována  pří-
pravkem AURO Nr.117. Vyleštěte 20 –
60 minut po aplikaci.

> Bez rozpouštědel

> Jednoduchá aplikace 

> Velmi vysoká ochrana ploch 

Aqua Vosk na podlahu
Nr.187
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25 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Průhledný lak na podlahy v interiérech,
lehký lesk. Dodává dřevěným podla-
hám pevnost a odolnost proti ušpinění.
Dřeva bohatá na aktivní substance*
jsou předtím ošetřena přípravkem
AURO Nr.117

> Jednoduchá aplikace

> Velmi vysoká ochrana povrchu

> Odolnost proti opotřebení a proti

skluzový efekt

Aqua Lesklý lak na podlahy
Nr.267
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17 m2

0,75 l |
2,50 l | 10,0 l

Výběr mezi voskem na podlahy
nebo lakem závisí na osobních pre-
ferencích a potřebách použití. Pod-
lahy    ošetřeny lakem na podlahy
Auro se rozlišují dle své odol-
nosti a intenzity lesku.

* Na straně 8 naleznete seznam
dřev bohatých na aktivní substance

Aqua - 
alternativa
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Na dřevěné světlé podlahy skandinávského
typu: louh s lehce bílou pigmentací na nové
masivní a broušené podlahy z jehličnatého
dřeva ve vnitřních prostorách. Poté ošetřete
zásaditým roztokem AURO “Mýdlo na dřevo
Nr.403” nebo “Mýdlo na dřevo - bílý pigment
Nr.404”.

> Přírodní vzhled

> Připravený k použití

> Pro udržení světlého odstínu dřeva

Louh na měkké dřevo
Nr.401
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10 m2

2,0 l

Jako alternativu k zabarveným
naolejovaným podlahám můžete
mít dřevěné podlahy, které zacho-
vají svůj původní světlý odstín díky
louhům a mýdlům na dřevo. Zása-
dité roztoky umožní vyhnout se
tmavnutí dřeva zapříčiněnému
světlem. Proto se nové obroušené
podlahy z jehličnatého dřeva nebo
listnatého dřeva ošetřují louhem
lehce bíle pigmentovaným a potom
jsou udržovány mýdlem na dřevo.
Ošetření se dělá štětcem, velkým
štětcem nebo pěnovým válečkem:
za těchto okolností se doporučuje
nosit rukavice a ochranné brýle.

Na dřevěné světlé podlahy skandinávského
typu: louh s lehce bílou pigmentací na nové
masivní a broušené podlahy z jehličnatého
dřeva ve vnitřních prostorách.Poté ošetřete
zásaditým roztokem AURO “Mýdlo na dřevo
Nr.403” nebo “Mýdlo na dřevo - bílý pigment
Nr.404”.

> Přírodní vzhled 

> Připravený k použití

> Pro udržení světlého odstínu dřeva

Louh na tvrdé dřevo
Nr.402
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10 m2

2,0 l

Tento typ ošetření dřeva umožňuje
získat povrchy s   otevřenými
póry, zcela propustné výparům.
Vzhled těchto ploch je velmi světlý
a přírodní. S ohledem na to, že po-
vrchy takto ošetřované jsou málo
odolné vůči          nečistotám, dopo-
ručujeme použít na podlahy málo
znečišťované. Ty se musí ošetřovat
pravidelně podle       opotřebování,
kterému jsou vystaveny.

Louhy
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Zásaditý roztok na dřevo pro následné
ošetření vnitřních podlah z masivního
dřeva, které bylo čištěno “Louhem na
jehličnaté dřevo AURO Nr.401” nebo
“Louhem na listnaté dřevo AURO
Nr.402”.

> Pro čištění a péči

> Koncentrovaný, úsporný

> K ošetření zásaditým roztokem

Mýdlo na dřevo  Nr.403
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50 m2

2,0 l

Dřevěné podlahy ošetřeny lou-
hem se poté ošetřují dvakrát až tři-
krát mýdlem na dřevo. Mýdlo na
dřevo je obzvlášť účinný proti nečis-
totám. Stejně tak skvrny od vody a
lehké otlačeniny mohou být čišt-
ěním odstraněny. Pravidelná péče
bílým mýdlem na dřevo umožňuje
zabránit trvalému žloutnutí dřeva na
povrchu.

Mýdlo na dřevo se ředí vodou
podle měřítka 1:10, potom se apli-
kuje a vtírá do dřeva pomocí leštiče
na parkety s tamponem na leštění.
Zbytky, které se nevsáknou do
dřeva, musí být odstraněny v inter-
valu 15 minut. Potom půl dne
nechte sušit, ošetření se může opa-
kovat.

Zásaditý roztok na dřevo s bílou pig-
mentací pro následné ošetření vnit-
řních podlah z masivního dřeva, které
bylo čištěno “Louhem na jehličnaté
dřevo AURO Nr.401” nebo “Louhem na
listnaté dřevo AURO Nr.402”.

> Pro čištění a péči

> Koncentrovaný, úsporný

> K ošetření zásaditým roztokem

Mýdlo na dřevo - bílý
pigment     Nr.404
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50 m2

2,0 l

Pro čištění a péči přetřete mýdlem na dřevo ředěným s vodou podle
poměru 1:10. Podle toho jaké požadujete zesvětlení je možné použít mýdlo
na dřevo  - bílé nebo bezbarvé, stejně tak je možné oba dva roztoky smíchat.
Vyčistěte podlahu vlhkou pytlovinou a mýdlem na dřevo, potom dobře
opláchněte pytlovinu ve vodě (připravte kýbl plný vody) a dobře vyždímejte
předtím než ji znovu namočíte do mýdla na dřevo. Po čištění nechte podlahu
uschnout.

Mýdla na
dřevo
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Aby naolejované a voskované
dřevěné podlahy zůstaly co nejdéle
krásné, je třeba pravidelná péče.
Čistící     prostředek na vosk se pou-
žívá, když je nahromaděno více
vrstev vosku nebo když jsou pod-
lahy velmi špinavé. Rozpouští staré
vrstvy a vytváří novou ultratenkou
ochrannou vrstvu vosku.

Údržbová emulze na podlahy je
produkt jemné univerzální péče
především pro naolejované a
voskované podlahy. Měl by se pou-
žívat pravidelně do vody při úklidu a
vytírání.

Další čistící výrobky na podlahy z jiného materiálu než ze dřeva najdete v ru-
brice „Čištění a péče“ v řadě „Skvělé nápady“

S tímto produktem jsou voskované a
špinavé podlahy znovu jako nové: roz-
pouští staré vrstvy vosku, čistí do
hloubky a vytváří novou ultratenkou
ochrannou vrstvu vosku. Hodí se pro
voskované podlahy ze dřeva, parkety a
na korkové podlahy.

> Antistatický

> Vysoce účinný

> Čistí, udržuje a chrání

Silný čistič   Nr.421
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1,0 l | 5,0 l

Produkt jemné péče pro podlahy před-
tím ošetřené všemi oleji či vosky AURO
(nebo jinými). Pravidelná péče umožní
mít dřevěné podlahy trvale krásné.

> Antistatický

> Čistí, udržuje a chrání

> Koncentrovaná, velmi úsporná

Údržbová emulze na
podlahy    Nr.431

�������	��

�����

�������	
��	�

�������	
���
��	�����

����������	

1,0 l | 5,0 l

Čištění 
& péče
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Pro jednoduchou údržbu olejova-
ných a voskovaných podlah
AURO vyvinulo Pečující olej a
Pečující vosk. Nejprve je povrch
vyčištěn do hloubky čističem na
vosk. To umožňuje nejen odstranit
nečistoty, ale také látky ze dřeva,
které mohou zabránit schnutí složek
obsažených ve výrobcích pro péči.
V případě, že je dřevo hrbolaté, do-
poručuje se provádět broušení na
čisto.

Jednoduchá údržba a ochrana pro
všechny naolejované dřevěné podlahy.
Umožní získat lesklý povrch, impre-
gnuje,       voděodolný, vzdorující nečis-
totám, nechává     dýchat dřevo a je
antistatický. 

> Jednoduchá aplikace

> Ideální ochranná péče

> Velmi úsporný

Pečující olej
Nr.106
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83 m2

1,0 l

Pečující olej a pečující vosk se
ředí vodou podle měřítka 1:1, apli-
kuje se na podlahu jemným rozpra-
šováním, poté se uhladí přibližně po
15 minutách pomocí leštičky s  jed-
ním diskem a bílými nebo béžovými
tampony na leštění. Podlaha může
být znovu použita po 24 hodinách.
Je možné provádět nové ošetření
bez ředění s těmito produkty, to zvy-
šuje schopnost odolnosti ochranné
vrstvy.

Jednoduchá péče a ochrana pro vše-
chen dřevěný nábytek a voskované
podlahy. Umožní získat lesklý povrch,
impregnuje, voděodolný, vzdorující
nečistotám, nechává dýchat dřevo a je
antistatický.

> Jednoduchá aplikace

> Ideální ochranná péče

> Velmi úsporný

Pečující vosk
Nr.107
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1,0 l

Čištění 
& péče
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Obecné shrnutí aplikací*

Ošetření Olejování dřevěných podlah Olejování/Voskování dř. podlah Lakování dřevěných podlah

Systém PurSolid Classic Aqua PurSolid Classic Aqua

Před ošetřením --- --- Nr.127
Nr.117

Nr.127
Nr.117

Vrstva aplikace
Nr.123 Nr.126
Nr.109 Nr.126-90
Nr.109-90

Nr.123 Nr.126
Nr.109 Nr.126-90
Nr.109-90

Nr.267

Voskování --- Nr.187 Nr.171 Nr.171 ---

Vzhled Lehké tónování medové barvy Lehké tónování medové barvy Vrstva průhledného laku

Čištění / péče Nr.427 / Nr.106 Nr.431 / Nr.107 Nr.427

Ošetření Kombinace olej-vosk Mýdla na dřevo a louhy Čištění a péče

Systém PurSolid Classic Mýdla na dřevo        Louhy Čištění Péče

Před ošetřením --- --- Nr.401 Nr.403
Nr.402 Nr.404 --- ---

Vrstva aplikace /
voskování

Nr.125 Nr.129
Nr.128

Nr.401 Nr.403
Nr.402 Nr.404

Nr.421 Nr.431
Nr.106
Nr.107

Vzhled Lehké tónování medové barvy Prosvětlující ---

Čištění / péče Nr.427 / Nr.107 --- ---

* Aplikace nejsou povinné a závisí na základě a povaze dřeva. Račte sledovat naše aktuální technické listiny, které
naleznete na www.auro.com . Množství určené spotřeby je hlediskem nesmluvní značky pro hladké povrchy střední
absorpce během aplikace jediné vrstvy. Opravdová spotřeba a přiměřenost příslušného produktu na ošetření
povrchu musí být vždy určena předběžným testem na onom předmětu.

Foto: AURO AG, Sixay Furniture (str. 32, 42).
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Kdo řekl, že zdi musí mít pořád stejný vzhled? Barvy vytvářejí část života stejně jako hudba

nebo vábné vůně. Krásná omítka z přírodních vláken vytváří opravdové plátno pro vaše

vlastní kompozice. S dobrou kombinací barev můžete udělat, aby se vaše místnosti zdáli

být větší nebo naopak menší a vytvořit vlastní atmosféru každé části domu.Rovněž různost

technik aplikace, povrchové efekty a motivy pocházející ze čtyř koutů světa uměli vždy fas-

cinovat. Nechte volně plynout vaší fantazii.

Troufněte si na
barvu

Podklady 50

Barvy na zeď 52

Omítky na zeď 54

Barviva pro barvy na zeď 56

Přírodní lazura na zeď 58

Vosk na zeď 59

Barvy na zeď 
(speciální použití) 60

Vápenné produkty
profesionální kvality 62

Kaseinové nástěnné
nátěry 67

Obecné shrnutí použití 69
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Optimální příprava základu před apli-
kací omítky nebo nátěrů na zdi, na ma-
teriál silně či nepravidelně  absorpční
(například sádrokarton a  vnitřní mine-
rální omítky).

> Dobrá konsolidace

> Koncentrovaný, velmi šetrný

> Pro optimální přípravu základu

Podklad na hrubou
omítku   Nr.301
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20 m2

2,0 l | 5,0 l

Optimální výsledek nátěrů na zdi
závisí zásadně na starostlivé
péči při přípravě základu. Pokud
nejsou malé praskliny nebo díry
znovu vyplněné před aplikací ná-
těru, nepravidelnosti jsou stejně tak
vidět po dokončení práce.

Materiály představující silnou nebo
nepravidelnou absorpci, jako napří-
klad sádrokarton, musí být
předběžně ošetřeny základem, aby-
chom získali rovnoměrný nátěr, co
se týče nátěru. Umožňuje nám tak
vyhnout se nepravidelným nebo
matným místům na barvené zdi.

Umožňuje znovu vyplnit praskliny, díry a
spoje ve zdech a vyhladit nerovné po-
vrchy, nabízí ideální přípravu pro všechny
práce s tapetami nebo nátěry. Smíchejte
jednoduše prášek s vodou a aplikujte na
špachtli nebo zednickou lžíci na vyhlazení.

> Jednoduchá aplikace

> Ke smíchání

> Může být rychle překryta

Výplň do zdi  Nr.329
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0,5 kg | 3,0 kg

Podklad a rozpouštědlo pro aplikaci
“Silikátové barvy AURO Nr.303”. Hodí
se také jako základ pro aplikaci nátěru
“Čerstvý vzduch Nr.328” na sádrokar-
ton. Rozpustit s vodou v měřítku 1:2.

> Bez akrylu

> Připravené k použití

> Pro základy schopné silicifikace

Silikátové pojidlo    Nr.304
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20 m2

2,0 l

Podklady
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Pachově neutrální základ je velmi
vydatný a lze jej přetírat všemi
AURO nástěnnými barvami, vápen-
nými barvami a nástěnnými omít-
kami v interiérech na podkladech pro
tento základ vhodných. Lze jej použít
i samostatně, v případě že povrch
nebude nijak zatěžován, např. na
tmavých stropních panelech.     

Řešení problému se základem u složi-
tých podkladů na stěnách a stropech v
interiérech. Vhodné pro neutrální, mi-
nerální, organické podklady, např.
omítka, hlína, beton, zeď, hrubé vlá-
kno, desky ze sádrokartonu a obzvlášť
pro renovace na starých nátěrech.

> Pachově neutrální

> Pro nanášení válečkem i natírání

> Tónovatelná barvami i tónovacími

odstíny

Univerzální podkladová
barva č. 305
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16 m2

2,5 l |
5,0 l | 10,0 l

Podklady
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Bílý matný nátěr na zdi s otevřenými
póry, přirozené citrusové vůně. Omy-
vatelný, během aplikace trochu cáká.
Může být obarven “Barvivy pro barvy
na zeď AURO Nr.330”.

> “Omyvatelná”

> Dobré krytí

> Aplikovatelná štětkou nebo

válečkem

Bílá barva vnitřní
Nr.320
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9 m2

5,0 l | 10,0 l

Pro aplikaci nátěru na povrch tapet a
omítek máte na výběr z více bílých
nátěrů na zdivo různých kvalit. Podle
příslušného využití místnosti, nabízíme
tři různé druhy kvality. Pro perfektní výs-
ledek Vašeho nátěru, začněte nejprve
pečlivě natírat         příslušným štětcem
rohy a hrany lemované přilepeným
proužkem; hned poté dodělejte zbytek
prostoru válečkem. Na            základech,
které jsou silně absorbující, je nezbytná
aplikace    nátěrového podkladu na hru-
bou omítku Nr.301.

Bílý matný nátěr na zdi s otevřenými
póry, přirozené citrusové vůně. Omy-
vatelný, větší schopnost krytí než u
“Bílé barvy vnitřní Nr.320”. Trochu kape
a cáká. Může být obarven “Barvivy pro
barvy na zeď AURO Nr.330”.

> Hodí se na hliněnou omítku

> Silně krycí nátěr na vnitřní zdivo

> Perfektní výsledek

Barva na zeď
Nr.321

�������	��
��

��������	

����

�������	
��	�

��������
	
�����

9 m2

5,0 l | 10,0 l

Odolný vůči opotřebování, nejvyšší
odstín bílé, pro profesionální práci. Tro-
chu kape a cáká. Může být obarven
“Barvivy pro barvy na zeď AURO
Nr.330”.

> Velmi šetrná

> Odolná vůči opotřebování

> Silně krycí

Barva na zeď - profi
Nr.322
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10 m2

5,0 l | 10,0 l

Pokud si přejete přetřít starou vrstvu,
například na dřevotřískové tapetě, je
třeba ověřit, zda nová vrstva nátěru
může ještě přilnout na povrch. V opa-
čném případě musí být celá stará vrstva
zcela       odstraněna, například na stro-
pech, kde obnošený nátěr už téměř ne-
přilne.

Barvy na zeď
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S jemnězrnnou omítkou s reliéfem Nr.307, se středně zrnnou omítkou s
reliéfem Nr.308 a hrubozrnnou omítkou s reliéfem Nr.309 jsou možné
různé stavební efekty podle použitého pracovního nářadí a vybraných zrn.

Aplikace štětkou poskytuje například úplně jiný povrch než aplikace vále-
čkem.

Pro lehké struktury na zdech nebo jako
dobře přilnavý základ pro aplikaci
omítky: rozptylový nástěnný nátěr, bílé
barvy, jemnozrnný.

> Silně krycí

> K použití různými způsoby

> Pro aplikaci štětcem, válečkem či

špachtlí

Zrnitý podklad pro barvy
na zeď  Nr.302
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8 m2

5,0 l | 10,0 l

Matná středně zrnná bílá omítka. S
otevřenými póry, dobře kryje, jednodu-
ché použití i pro nezkušené uživatele.
Dostupné varianty jemnozrnná (
Nr.307) a hrubozrnná (Nr.309)

> Silně krycí

> K použití různými způsoby

> Pro aplikaci štětcem, válečkem či

špachtlí

Omítka s reliéfem Nr.308
(střednězrnná)
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2,5 m2

16,0 kg

Jednotlivě stavěné zdi poskytují
vašim místnostem živější, teplejší a
zajímavější vzhled. Pro aplikaci vá-
lečkem nebo štětkou existují jemné
omítky AURO připravené k použití.
Zrnitý podklad pro barvy na zeď
Nr.302 má velmi jemná zrnka a je
ideálním produktem pro další apli-
kaci omítky, která povrch vyhladí a
dodá mu mírně bílou barvu.

Omítky na zeď

Tip: Máte-li rádi barvy, můžete použít k obarvení omítek AURO barviva
pro barvy na zeď Nr.330, nebo AURO přírodní lazury na zeď Nr.360 a do-
cílit tak požadovaného odstínu.
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Strukturovaná díky vláknům celulózy.
Bílá dekorační omítka na zdi. Může být
aplikována špachtlí, štětkou, uhlazená
nebo strukturovaná jednotlivě.

> Velmi pružná

> Jednoduchá aplikace

> Povrch matný a hebký

Přírodní vlákenná omítka
Nr.311
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1 m2

10,0 l

Přírodní vlákenná omítka  Nr.311,
kterou lze utvářet dle Vaší chuti,
dává výzvu Vaší představivosti a
kreativitě (špachtlí nebo stejně tak
rukama). Možnosti vytváření jsou
mnohonásobné. Můžete ji například
smíchat s vlnou nebo ji ozdobit las-
turami. Obdržíte tak, velmi stylový
efekt. Zdi utvořené s pomocí omítek
AURO nemusí povinně zůstat bílé.
Omítky můžete obarvit nebo jim
dodat zajímavý akcent aplikací la-
zury na omítku, která je již suchá.

Omítky na zeď



56
Z

d
i a

 s
tr

o
p
y

Barvy Vašich zdí mohou být veselé,
nebo diskrétní a trendové díky barvicí
přírodní hlíně a přírodním barvivům:
mohou se používat v čistém stavu jako
nátěr na zeď, mají plný a intenzivní
tón.*

> Jednoduchá aplikace

> Individuální vytváření barev

> Pro získání krycích vrstev lazur 

Barviva pro barvy na zeď
Nr.330
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10 m2 *

0,25 l |
0,50 l | 2,50 l

Někdy se prosazuje barva!
Dejme volný průběh představivosti
místo monotónní bílé. Barevné zdi
a vysoké stropy všem dokazují ra-
dostnou stránku Vaší osobnosti.
Proto se barvivo na zděné nátěry
používá různými způsoby: může být
použita pro zabarvení nátěrů na zdi
nebo rozptylové zděné omítky nebo
se může aplikovat přímo na zdi pro
dosáhnutí plného obzvláště inten-
zivního tónu.

* pokud jsou použity v plném tónu 

Nátěry, které mohou být obarveny
barvivem na zděné   nátěry Nr.330:
Nátěry na zdi AURO Nr.320, 321,
322, 323 nebo
Omítka AURO Nr.302, 307, 308,
309, 311

Potíže při výběru
Na paletě barev AURO naleznete
160 postupných odstínů barev vy-
plývající z vrstev původní malby.
Obchodníci AURO vám tyto palety
barev můžou nabídnout k dispozici.

okrová
330-10

rubínová 
330-30

zelený oxid
330-60

hnědý oxid
330-81

anglická červená
330-32

umbra spálená
330-82

mořská modrá
330-50

černá
330-99

Standardní tóny

Barviva pro
barvy na zeď
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Lazury na zdi vytváří povrchy,
které probudí všechny vaše
smysly.
Nanesením více vrstev lazury jem-
ných barev na sebe (každá vrstva
se nechá nejprve uschnout) docílíte
„živých“ zdí, jejichž účinek se vyz-
načuje jednoznačně tím, že zdi jsou
natřené jednou barvou bez žádných
jiných odstínů. Při silném ředění
vodou v poměru 1:3 se doporučuje
přidat pojidlo pro přírodní barvy
AURO Nr.379.

Ideální základ pro lazury na zdi je
bílá čerstvě nanesená omítka
(AURO Nr.302/307/308/309) nebo
nátěry na zdi (AURO
Nr.320/321/322).

Pokud aplikujete novou lazuru na
vrstvu bílého nátěru, je možné že
skvrny a jiná poškození, které
zůstaly předtím nepovšimnuté,
budou nyní viditelné. Zakrytím to-
hoto povrchu zrnitým podkladem
pro barvy na zeď (Nr.302) se
můžete podobným překvapením
vyhnout. 

Lazury na bázi čistých rostlinných bar-
viv. Ředí se vodou podle intenzity po-
žadované barvy,     aplikují se na bílou
zeď pomocí štětky na lazury nebo hou-
bou.

> Jednoduchá aplikace

> Velmi úsporná na použití

> Pro příjemné středomořské

prostředí ve vašich místnostech

Přírodní lazura na zeď
Nr.360

�������	��
��

�������
����

�������	
��	�

��������
	
�����

66 m2

0,375 l | 0,75 l

Standardní tóny

žlutá 
360-11

červená do žluta
360-21

oranžová
réséda 360-29

červená do modra
360-38

červenofialová
indigová 360-41

šarlatová červeň 
360-49

světle modrá
360-51

zelená listová
360-61

Doplněk k AURO “Lazurám na zeď pří-
rodní Nr.360”, když se ředí vodou v
poměru 1:3. Slouží také jako pojidlo pro
Vaši vlastní výrobu lazury na zdi z barviv v
prášku (v sortimentu AURO nejsou k dis-
pozici).

> Jednoduchá aplikace

> Velmi úsporné na použití

> Pro příjemné středomořské

prostředí ve vašich místnostech

Pojidlo pro přírodní barvy
Nr.379
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0,375 l |
0,75 l | 5,0 l

Přírodní lazura
na zeď
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Lazuru nabízející přídavnou och-
ranu díky vosku: nabízíme ve ve-
selých a intenzivních barvách. Vosk
na zdi je ideální produkt vhodný do
dětských pokojů, kuchyně nebo
chodeb.

Je ředitelný vodou podle intenzity
požadované barvy a    aplikuje se
na bílou zeď pomocí štětky na la-
zury (tvořící 4 vrstvy) nebo houbou.
První vrstva má nejprve mléčný
vzhled, když zasychá, a ostrou a
zářící barvu získá během leštění
voskem obsaženým v lazuře (a to
hadříkem nebo kartáčem). Vrstva
vosku chrání zeď před nečistotami
a otisky dětských rukou.

Lazura nabízí přídavnou ochranu díky
vosku. Prostředek je ideální pro míst-
nosti, které jsou     podrobeny většímu
znečištění, jako dětské pokoje nebo
chodby.

> Jednoduchá aplikace

> Velmi úsporný na použití

> Pro příjemné středomořské

prostředí ve vašich místnostech

Vosk na zeď k lazurování
Nr.370

�������	��
��

�������
����

��������	
�

��������
	
�����

17 m2

0,375 l |
0,75 l | 2,5 l

Standardní tóny

žlutý kukuřičný
370-10

korálový 
370-32

modré nebe 
370-50

pistáciový 
370-60

bílý 
370-90

Vosk na zeď

Trik: bezbarvá verze aplikovaná okolo vypínačů chrání neviditelným způso-
bem
Pro nájemníky je dobré vědět: že vosk na zdi může být odstraněn tekutým
mýdlem na ruce AURO  Nr.473.
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Příčiny vyvolávající problémy s
plísní jsou různé: domy se vzdu-
chotěsnými prostory, neadekvátní
větrání nebo také nedostatky stavby.
Přírodní nátěry na bázi hašeného
vápna mohou tomuto zabránit: jsou
schopny účinkovat proti možnému
vytváření plísní hned po aplikaci na
zdivo.

Typické charakteristické vlastnosti
těchto nátěrů: během aplikace se
zdají být průhledné a zbělají až po
uschnutí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
charakterizace a informace o výrobku.

Preventivní ochrana proti plísním díky
zvýšenému ph. Nátěr na zdi ve vnitřních
prostorách nechá zdi dýchat, silně krycí.
Další léčba se doporučuje s “Plíseň lik-
vidátor Nr.412”, “Plíseň stop Nr.413”.

> Mytí odolná

> Nechává zdi dýchat

> Vysoká krycí schopnost

Protiplísňová barva na
zeď   Nr.327
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10 m2

1,0 l | 5,0 l

Nátěr z čistého křemičitanu jedine-
čného složení, připravený k použití,
bez akrylového pojidla, vhodný pro bílé
matné vnitřní zdivo. Je upravovaný “Si-
likátovým pojidlem AURO Nr.304”.      S
otevřenými póry.

> Čistě minerální

> Schopná silifikace

> Bez syntetických látek

Silikátová barva
Nr.303
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10 m2

5,0 l | 10,0 l

Pokud je již plíseň přítomna, mohou
Vám pomoci zvítězit nad problémem
čističe “Plíseň likvidátor Nr.412” a
“Plíseň stop Nr.413”. Poté překryjte
vrstvou nátěru “Proti plísňová barva
na zeď  Nr.327”. Tyto tři produkty jsou
dostupné ve formě kompletního setu
v balíčku “Pur-san Nr.414” ( viz str.
95).

Pro vyřešení trvajícího problému je
nezbytné vyšetřit příčinu tvorby plísní
a účinně je odstranit.

Tradiční nátěr na vnitřní zdi, na bázi
hašeného vápna. Optimální do míst-
ností, které podléhají výrazným
změnám teploty a vlhkosti, jako ku-
chyně, sklepy, koupelny a toalety.

> Jednoduchá aplikace

> Nechává zdi dýchat

> Možnost čištění vlhkým hadrem

Vápenná barva
Nr.326
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9 m2

10,0 l

Barvy na zeď
(speciální použití)
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Až do teď sloužily nátěry na zdi pře-
vážně ke zkrášlování místností.
Dnes existuje nová generace
nátěrů na zdi, které jsou schopny
splnit více: přináší nejen viditelnou
svěžest, ale jsou navíc schopny s
pomocí světla vstřebávat toxické
látky a zápachy a získat tak zdravé
místnosti, kde se cítíme dobře. Nej-
lepšího efektu dosáhneme za den-
ního světla, ale umělá svítidla
mohou fungovat stejně dobře.
Vlastnosti nátěru se neopotřebí,
účinnost trvá po celou dobu život-
nosti vrstvy nátěru. 

Jako všechny ostatní místnosti, i
místnosti natřené nátěrem “Čerstvý
vzduch” by měly být pravidelně
větrány. Cirkulace vzduchu je nez-
bytná proto, aby zdi mohly dýchat.

Foto-katalytický účinek byl testován a potvrzen Chemicko-Technickým Ins-
titutem v Hannoveru. Mimoto AURO disponuje výkazem testu SIMT (Shanghai
Institute for Measuring and Trstiny Technology: Institut technologií měření a
testování v Šanghaji), který potvrzuje velmi zvýšenou schopnost nátěru “Barva
na zeď Čerstvý vzduch AURO Nr.328” absorbovat formaldehyd. 

Do jedné hodiny bylo 90% formaldehydu absorbováno, do dvou hodin přípra-
vek absorboval 95% formaldehydu. Jedná se o vynikající výsledek, zvlášť
proto, že formaldehyd není jen absorbován, ale opravdu zneškodněn.

První plně přírodní nátěr na zdi s foto-ka-
talytickým účinkem: speciální kombinace
surovin obsahující katalyzátor, který, po-
mocí světla mění zápachy a toxické látky
obsažené ve vzduchu v neutrální látky.

> Nechává zdi dýchat

> Absorbuje toxické látky

> Testovaný foto-katalytický účinek

Barva na zeď
Čerstvý vzduch     Nr.328
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10 m2

5,0 l | 10,0 l

Barvy na zeď
(speciální použití)



62
Z

d
i a

 s
tr

o
p
y

Vápenná omítka vyrovnává základy
mající vlastnosti nepravidelné absorpce,
jako například sádrokarton, před apli-
kací vápenných produktů profesionální
kvality. Hodí se také dobře naodstraňo-
vání malých nedostatků a na vyrovná-
vání povrchu základu.

> Jednoduchá aplikace
> Nechává zdi dýchat
> Bez syntetických látek

Benátský štuk
vápenný - profi  Nr.342
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2,5 m2*

3,0 kg | 20,0 kg

Vápenné nátěry, minerální tra-
diční nátěry, zažívají v dnešní
době opravdové znovuzrození. Zá-
klad produktů připravených k použití
v modrých kbelících je hašené
vápno velmi vysoké kvality. Jejich
použití je univerzální, protože je
charakteristické pro svou dobrou
přilnavost na minerálních zákla-
dech, ale stejně tak na nezrnitých
papírech, na hlíně nebo na sádro-
kartonu.

Jednoduchá manipulace, vý-
borné chování při stříkání a opti-
mální schnoucí vlastnosti jsou
pádné argumenty jak pro profesio-
nály tak pro amatéry.

Ideální podklad pro aplikaci vápenného
nátěru profesionální kvality pro exteriéry.
S tímto produktem je povrch upevněný a
silicifikovaný optimálním způsobem. Bílá
pigmentace impregnace umožňuje lepší
krytí za sebou jdoucích vrstev.

> Silicifikovaný optimálním způsobem
> Lepší krytí díky bílé pigmentaci
> Základ pro vápenné nátěry

profesionální kvality pro exteriéry

Silikátový podklad - profi
Nr.306
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10 m2

5,0 l | 10,0 l

Vápenné produkty
profesionální kvality

* v tloušťce vrstvy 0,5 mm



63

Z
d
i a

 s
tr

o
p
y

Tradiční minerální nátěr profesionální
kvality. Difuzně otevřená, dobrá přilna-
vost na všechny minerální základy, ale
stejně tak na dřevotřísku, sádrokarton
nebo hlínu.

> Výborné krytí
> Nechává zdi dýchat
> Ideální pro aplikaci válečkem

nebo štětkou

Vápenná barva - profi
Nr.344
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10 m2

5,0 l | 10,0 l

AURO Vápenná barva - profi Nr.344
je nejvíce vhodná pro hladký nátěr,
matný a silně bílý. S její schopností
regulovat vlhkost, přispívá k příjem-
nému klimatu v domě. To je také
ideální jako protiplísňová prevence.

V kombinaci s impregnací AURO
Silikátový podklad - profi Nr.306,
může být použita venku.

Vápenné produkty
profesionální kvality
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Kromě disperzní omítky nabízí
AURO také vápenné omítky na
bázi hašeného vápna. Zmíněné
omítky představují výborné vlast-
nosti na základě jejich zvýšeného
ph. Nechávají dýchat zdi, regulují
vlhkost a jsou zbavené rozpoušt-
ědel.
Vápenné omítky jsou dokonalou
volbou jak pro nové výstavby tak
pro renovace historických budov a
chráněných památek.

Výběr mezi omítkou z jemných
zrnek nebo hustší omítkou pro práci
se zednickou lžící záleží na osob-
ních preferencích.

Minerální omítka z jemných zrnek pro-
fesionální kvality. Difuzně otevřený,
struktura jemných zrnek umožňuje vyt-
vářet dekorativní povrchy. Může být
aplikována válečkem nebo štětkou.

> Pro jednotlivé zdi

> Dobrý pro člověka i přírodu

> Ideální pro aplikaci válečkem či

štětcem

Umělecký štuk vápenný
jemný - profi   Nr.345
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3 m2

7,50 kg | 15,0
kg

Tato omítka zářivě bílé barvy s doko-
nalou strukturou je používána v interié-
rech. Nanáší se zednickou lžící a
můžete utvářet různé dekorace i po-
mocí štětky nebo stěrky.

> Připraven k použití

> Ideální pro renovace

> Dekorativní omítka, která může být

strukturována

Umělecký štuk vápenný
hrubý - profi  Nr.347
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0,56 m2

18,0 kg

Vápenné produkty
profesionální kvality
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K barevnému tónování AURO vápen-
ných produktů. Lze lazurovat na dobře
proschnuté vápenné nátěry nebo sa-
mostatně natírat v jejím sytém tónu. V
kombinaci s AURO Benátský štuk vá-
penný - Profi Nr.342 je ideální pro
stěrkovací techniku. 

> Prodyšná

> Pro natírání i nanášení válečkem

> Barevné, osobité ztvárnění stěn

Vápenná tónovací barva
Nr.350 
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10 m2*

0,25 l |
0,50 l | 2,50 l

* při použití v plném tónu

S Vápennou tónovací barvou č. 350
máte nyní k poprvé k dispozici 7 sy-
tých barevných tónů, které Vám
rozbuší srdce a podnítí fantazii až
dojdete k závěru, že s Profi vápen-
nými produkty nebude ve Vašich in-
teriérech nic nemožné. Navíc se
barvy dají různě míchat, přičemž
můžete dosáhnout nesčetných ba-
revných variací. 

S vápennými tónovacími barvami
lze tónovat produkty Nr.326, 342,
344, 345, 347 i 751. Mimo jiné jsou
vhodné i pro tónování produktů
Nr.327 a 328, přičemž je třeba mys-
let na to, že vlastnosti výrobků
budou barvou ovlivněny.

Nesčetné možnosti 
V AURO barevném vzorníku nalez-
nete jemně odstupňované, jedno-
duše namíchatelné barevné nápady
s AURO profi vápennou barvou č.
344 jako originálními nátěry. Ba-
revný vzorník je Vám k dispozici u
Vašeho obchodníka.

žlutá
350-05

terakota
350-35

světle modrá
350-55

zelená
350-65

červený oxid
350-45

hnědá
350-85

Standardní tóny

antracitová
350-98

Vápenné produkty
profesionální kvality
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Přípravný základ před aplikací AURO
“Kaseinové barvy na zeď Nr.751” nebo
“Kaseinového barviva Nr.770”. Vyrov-
nává silnou absorpci a nepravidelný
povrch.

> Jednoduchá aplikace

> K míchání

> Pro zásaditý základ

Kaseinový podklad
Nr.721
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100 m2

1,0 kg

Kaseinový nátěr je dokonalou al-
ternativou, protože nástěnný nátěr
nemusí obsahovat žádné ředidlo.
Hodí se na mnohé stěny ve vnit-
řních prostorách – na dřevotřísku,
hliněnou omítku, sádrokarton,
beton, zdivo, na vrstvu vápna nebo
cementu, na hlinito-vápenatý písko-
vec. Neměl by se používat na
vlhkých místech. Prášek se jedno-
duše smíchá s vodou, můžeme si
pomoci vrtačkou s míchacími met-
lami. Jakmile jednou zamícháme,
musí být barva spotřebována nej-
později do následujících 10 hodin.

Hladký bílý nástěnný nátěr bez ředidla
na (skoro) všechny vnitřní zdi: dřevo-
třísku, hliněnou omítku, sádrokarton,
beton, zdivo, na vrstvu vápna nebo ce-
mentu, na hlinito-vápenatý pískovec.

> Jednoduchá aplikace

> K míchání

> Aplikace štětcem nebo válečkem

Kaseinová barva na zeď
Nr.751
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13 m2

3,0 kg | 20,0 kg

Kaseinové
nástěné nátěry

Tip: Při aplikaci na strop se můžete vyhnout kapkám tak, že do směsi při-
dáte AURO “Lepidlo na tapety Nr.389”, aby se zahustila.
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Obecné shrnutí použití*

Nástěnné nátěry Nástěnné nátěry Nástěnné nátěry

Disperze Prášek Vápno Silikát Proti plísním Photokatalytický

Základ
Nr.329 Nr.329
Nr.301 Nr.721
Nr.305

Nr.342 Nr.304
Nr.306
Nr.305

Nr.412 Nr.304
Nr.413 Nr.305 

Vrstva aplikace
Nr.320
Nr.321 Nr.751
Nr.322

Nr.326 Nr.303 Nr.327 Nr.328

Vzhled Krycí bílá Krycí bílá Krycí bílá

Zabarvení Nr.330 Nr.350 Nr.350 --- Nr.350 Nr.350

Lazura nebo leštidlo
Nr.360
Nr.379 Nr.350
Nr.370

Nr.350 --- Nr.350 Nr.350

Nástěnné omítky Vápenné výrobky
profesionální kvality

Základ
Nr.329 Nr.329
Nr.301 Nr.301
Nr.305 Nr.305

Nr.342 Nr.342
Nr.306 Nr.306
Nr.305 Nr.305

Vrstva aplikace
Nr.302 Nr.307
Nr.311 Nr.308

Nr.309
Nr.344 Nr.345

Nr.347

Vzhled Krycí bílá Krycí bílá

Zabarvení Nr.330 Nr.330 Nr.350 Nr.350

Lazura nebo leštidlo
Nr.360 Nr.360
Nr.379 Nr.379
Nr.370 ---

Nr.350 Nr.350

* Aplikace nejsou povinné a závisí na základě a povaze zdiva. Račte sledovat naše aktuální technické listiny, které
naleznete na www.auro.com . Spotřeba určeného množství není závazným kritériem pro hladké povrchy střední
absorpce během aplikace jediné vrstvy. Opravdová spotřeba a přiměřenost příslušného produktu na ošetření po-
vrchu musí být vždy určena předběžným testem na onom předmětu. 

Foto: AURO  AG,



Speciální čistící prostředky a ošetřující výrobky AURO dohlíží na to, aby Váš nábytek a Vaše

podlahy zůstaly v původním dokonalém stavu i po letech. Ale v domě existují ještě další věci,

o které se musíte denně starat: jako jsou například povrchy z oceli, trouby nebo také sani-

tární porcelán. Naštěstí Vám AURO nabízí nezbytné prostředky a umožní Vám tak jejich

údržbu, aniž byste pracovali s chemickými a škodlivými látkami běžných syntetických čistí-

cích prostředků. „Skvělé nápady“: tak jsme nazvali program, jehož produkty splní nároky

na kvalitu i ekologii.

Den za dnem -
skvělé nápady

Podlahy 72

Nábytek 78

Kuchyně 81

Koupelny 84
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Koncentrovaný jemný čistící prostře-
dek k šetrnému ošetření podlahových
krytin. Na všechny podlahy, které jsou
ošetřovány oleji, vosky nebo laky na
podlahy AURO (nebo jiné). Je vhodný
pro linoleum, laminované podlahy nebo
dlažbu. 

Podlahy - čistič 
Nr.427
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0,5 l | 5,0 l

Když se jednou pustíme do úklidu,
výběr výrobku závisí nejen na jeho
účinnosti a výsledku čištění, ale
stejně tak na dopadu výrobku na ži-
votní prostředí. Ze škály výrobků
pro domácnost, AURO nabízí
čistící prostředky vyrobené z pří-
rodních a obnovitelných látek.

Jemný čistící prostředek na podlahy,
které jsou ošetřovány  oleji nebo vosky
AURO (nebo jiné). Používáním pros-
tředku na péči o podlahy docílíte stále
krásných dřevěných podlah. 

Podlahy - péče
Nr.437
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0,5 l | 5,0 l
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Udržuje přirozenou krásu dlažeb a ka-
menných povrchů díky důkladnému
čištění, obzvlášť u odolných, rozsáh-
lých znečištění. Silný gel, šetrný k ži-
votnímu prostředí i k uživateli je vhodný
do vnitřních i vnějších prostorů.

Čistič - na dlažby
Nr.658
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0,5 l

Podlahy



Silný gel pro zářivě čisté podlahy z li-
nolea nebo PVC. Odstraňuje bez ná-
mahy odolnou špínu a skvrny. Čistič je
šetrný k uživateli i životnímu prostředí.
Dodává podlahám přirozený lesk a je
velmi úsporný.

Linoleum - čistič 
Nr.656
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0,5 l

Důsledná péče díky špínu odpuzují-
címu ochrannému filmu, který prodlu-
žuje životnost  Vašich podlah z linolea.
Ideální doplněk k výrobku AURO Čistič
na linolea. Udržuje barvu podlahy,
snadné použití.

Linoleum - péče
Nr.657
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0,5 l

73

S
kv

ě
lé

 n
á
p
a
d
y

Zbaví dřevěné, betonové či kamenné
terasy řas, mechu a jiných nečistot a
sníží značně nebezpečí klouzavosti
povrchu. Dřevěné terasy vypadají
znovu jako nové, když jsou poté ještě
ošetřeny “Olejem na terasy AURO
Nr.110”.

Čistič - na dřevěné  terasy
Nr.801
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0,5 l

Po 25 letech zkušeností, tým výz-
kumných pracovníků AURA rozvinul
produkty nabízející řešení pro
všechny problémy týkající se úklidu
a čištění. Všechny tyto výrobky jsou
vyrobené na bázi přírodních látek.
Na rozdíl od přípravy na bázi petro-
chemie, přípravky AURO jsou nejen
šetrné k přírodnímu prostředí ale
stejně tak šetří zdraví svých uživa-
telů.

Podlahy
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Perfektní řešení pro podlahy s velmi
odolnými, zaschlými vrstvami oleje,
tuku a vosku. Odstraňuje staré zaschlé
vrstvy po nátěrech nebo vosk na užit-
kové keramice, PVC a jiných materiá-
lech.

Podlahy - odmašťovač
Nr.655
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0,5 l

Čas od času je potřeba odstranit,
staré vrstvy olejů a vosků. Zejména
v silně zatěžovaných oblastech, kde
se rychle hromadí jejich zbytky a
nečistoty. Pomocí silných produktů,
ale můžeme poničit to, co se jimi
snažíme chránit.

Proto doporučujeme použít stejně
účinné, ale méně agresivní výrobky,
které zároveň ochraňují povrch.

Důkladné čištění a šetrná péče na
všechny olejované, voskované a lako-
vané dřevěné podlahy. Vhodné i pro la-
minátové podlahy. S lehkým účinkem
voskování.

Dřevěné podlahy - čistič a
péče    Nr.661
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0,5 l

Podlahy
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Praktický kompletní systém pro hygie-
nické a šetrné čištění koberců, čaloun-
ěného nábytku a autopotahů. Balení
obsahuje 3 rozstřikovače (500 ml) -
Sprej na skvrny, Předčistič na koberce
a Základní čistič na koberce a jako
příslušenství ještě kartáček a tři speci-
ální ubrousky na skvrny k setření
rozpuštěné špíny. 

TexxClean - Čistící systém na
koberce a čalounění Nr. 668
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Balení obsahuje
tři položky

1) Nejprve vysajte hrubou
špínu a pak nastříkejte na
silně znečištěná místa
Sprej na skvrny. 

Použití – je to tak snadné

2) Kartáčkem, který je
součástí balení, zapracujte
tekutinu do skvrn zvenku
dovnitř, čímž se nečistoty
rozpustí.

3) Po 3 až 5 minutách
působení utřete ubrous-
kem obsaženém v balení
nebo jakýmkoliv jiným
čistým ubrouskem. 

4) Na zašlapaná místa,
která jsou silně zatížena
častým chozením, nastřík-
ejte podle stupně znečišt-
ění Předčistič na koberce.
Nechte působit 10 minut. 

5) Do nádržky stroje nalejte
roztok vody a Základního
čističe. Podle stupně znečišt-
ění použijte 15-25 ml Základ-
ního čističe na 1 l teplé vody.

6) Koberec vyčistěte podle
návodu výrobce stroje na
čištění a nechte min. 24
hodin vyschnout. Nakonec
vysajte vysavačem.

Svým pohodlím a teplem nemůže
koberec předčít žádná jiná podla-
hová krytina. Aby radost z Vašeho
koberce měla dlouhého trvání, měl
by být koberec vedle pravidelného
vysávání také pravidelně mokře
čištěn. Moderní uživatelé očekávají
od čistícího systému jak odstranění
skvrn a nevzhledných zamazání, a
to beze zbytku, ale také použití ta-
kových látek, které neohrozí jejich
zdraví.

Podlahy

Tip: Stroje na čištění koberců lze zapůjčit u obchodníků zabývajících se vy-
bavením domácností nebo potřebami pro kutily a stavitele. Také na inter-
netu jsou nabízeny služby se zaměřením na vypůjčení domácího nářadí a
strojů na čištění.



77

S
kv

ě
lé

 n
á
p
a
d
y

Optimální k předčištění silných znečišt-
ění na kobercích s frekventovanými
místy před použitím hlavního čističe na
koberce Nr.669. Vhodné i pro čaloun-
ěný nábytek a autopotahy.

Předčistič na koberce
Nr.665
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0,5 l

K čištění velkých ploch použijte kon-
centrát naředěný vodou, nastříkejte pří-
strojem pro čištění koberců, který
zároveň koberec i vysaje.  Vhodný pro
podlahové krytiny a materiály, kterým
nevadí vlhkost. K předčištění silně
znečištěných míst použijte Předčistič na
koberce Nr.665.

Základní čistič na koberce
Nr.669
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0,5 l

Pro důkladné a přesné odstranění skvrn
z koberců, čalounění a textilií. Odstraní
velmi odolnou špínu a skvrny jako od
kávy, krému na boty, rzi, krve, ovoce a
zeleniny z koberců, čalounění a textilií. 

Sprej na skvrny
Nr.667
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0,5 l

Všechny tři čističe jsou k dostání i
jednotlivě. Čističe jsou vyrobeny z
přírodních surovin a jsou plně biolo-
gicky odbouratelné. Nezanechávají
žádné pro člověka ani zvířata škod-
livé zbytky na kobercích. Oproti
běžným čističům koberců zůstává
po čistící proceduře zachován
hladký a měkoučký pocit při doteku
povrchu – to je plus, který ocení
nejen ti, kteří si rádi pohoví na pod-
laze. 

Podlahy
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Intenzivně pečující vosk, obsahující
polituru se složením zamezujícím usa-
zování prachu. Přispívá efektivně k
udržení krásy Vašeho dřevěného ná-
bytku. Účinně zesiluje barvu a je antis-
tatický. V praktické plechové nádobě s
uzavíratelným víkem.

Nábytek - intenzivní péče
Nr.662
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0,5 l

Pro dlouhodobé udržení krásného a
ošetřovaného vzhledu nábytku sa-
motná utěrka na prach nestačí.

AURO má prostředky a produkty
určené k vhodné péči o nábytek z
různého materiálu: na lakovaný, la-
zurovaný nebo naolejovaný povrch,
na babiččinu komodu nebo zah-
radní plastové židle. Povrchy jsou
vyčištěny šetrně ale účinně díky při-
rozeně pečujícím látkám.

Zahradní dřevěný nábytek nezbytně
potřebuje zvláštní péči a ošetření.
Čistič na zahradní nábytek AURO ods-
traňuje nečistoty a       zabraňuje še-
divění dřeva.   Doporučujeme osvěžit
dřevo “Olejem na zahradní nábytek
AURO Nr.102”. Na str.13.

Čistič - na zahradní nábytek
Nr.811
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0,5 l

Vydatný, lehce rozpustný koncentrát z
čistě přírodních mýdel k důkladnému
vyčištění lakovaných nebo lazurova-
ných povrchů.

Čistič - laků a lazur
Nr.435
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0,5 l

Nábytek
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Zajistí nezkalený pohled do ohně v krbu:
efektivně odstraňuje rez, mastnotu a
jiné připálené zbytky bez poškození ma-
teriálu. Ochraňuje před zažranou špí-
nou. Po vyčištění sklo dočistěte čistou
vodou a vyleštěte čistým hadrem.

Čistič krbů a skel kamen
Nr.671
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0,5 l

Nábytek

Nic nepřinese takovou pohodu do
Vašeho domova jako příjemný oheň
v krbu v chladných ročních obdo-
bích. Zašpiněná skla a připálené
zbytky zkazí ovšem rychle náladu.
Dobře, když máte po ruce efektivní
čistící prostředek, pomocí kterého
okamžitě zjednáte nápravu.
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Odstraňuje bez námahy i ty nejsilnější
nánosy a připálené zbytky v pečících
troubách, na grilech nebo varných des-
kách. Potravinářsky čistý, silný a
účinný. Jednoduché použití díky prak-
tickému spreji.

Čistič - sporáky 
Nr.660
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0,5 l

Obzvláště důležitou roli hrají v
kuchyni čistota a hygiena. Různé
typy zašpinění jako například ná-
nosy oleje na digestoři, připáleniny
tvořící se v troubě nebo vápenné
nánosy v kávovarech nezbytně vy-
žadují speciální účinné čisticí pros-
tředky.

Proto AURO vyvinulo proti těmto
problémům celou škálu účinných
prostředků. AURO také při vývoji
svých produktů plně respektuje eko-
logické požadavky. Tyto produkty
šetrně zachází s Vaším zdravím a
přírodou.

Pro rychlé a snadné čištění sklokera-
mických desek nebo indukcí. Nalijte
čistič na chladnou desku, rozetřete a
nechte několik minut. Opláchněte te-
plou vodou a otřete měkkým hadříkem.
Čištěním znovu získá deska svůj lesk
a hladkost.

Čistič - sklokeramické
desky   Nr.672
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0,5 l

Pro lesknoucí se čistotu na všech ne-
rezových plochách. Odstraňuje efek-
tivně odolnou špínu a nánosy ve
dřezech, varných deskách a hrncích.
Šetrný k povrchu. V praktické plechové
nádobě s uzavíratelným víkem.

Čistič - nerez 
Nr.663

�����
����	�
��

�� � � � � �	

 � �� � ��

������������	

�������

�������	

	��

0,5 l

Kuchyně
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Pro pravidelnou údržbu pracovní desky
a kuchyňského nábytku. Ochrana proti
nečistotám a vodě, zvýrazňuje vzhled
dřeva a umožňuje povrchu dýchat. Pro
zdravou atmosféru v místnosti.

Olej na pracovní plochy
Nr.108
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0,5 l

Mnoho lidí sní o kuchyni z masiv-
ního dřeva. Realizace tohoto snu je
často celoživotní investicí. Z tohoto
důvodu je třeba zajistit, aby pra-
covní plocha i nábytek zůstali
krásné i po letech intenzivního pou-
žívání, Proto je nutné provádět pra-
videlnou údržbu.

Kuchyně

Předtím než aplikujete olej na pracovní desku, doporučuje se lehce zbrousit
smirkovým papírem nebo plstěnou podložkou na broušení. Povrchy, které jsou
již naolejované nebo v provozu (již se používají) musí být před broušením
očištěné. Aplikujte olej na pracovní desku šetrně hadříkem a rozprostřete rov-
noměrně po povrchu. Na surové dřevo může být olej aplikován válečkem nebo
štětkou.

Po krátké době (maximálně 30 minut po aplikaci), setřete olej, který se nevsákl
do dřeva hadříkem a nebo ho zkuste vsáknout třením. Rozložte použité hadry
dobře po ploše a nechte je uschnout na vzduchu, abyste se vyhnuli případ-
nému samovznícení.
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Na silně znečistěné povrchy od
sazí, nalepených cenovek a samo-
lepek jsou nezbytné speciální čistící
prostředky.

Pro tuto potřebu vyvinulo AURO
silný čisticí prostředek Expres. Je
silný a účinný a přitom mírný a
jemný pro člověka a prostředí.

Velmi silný prostředek pro rychlé a
důkladné čištění. Odstraňuje odolné
nečistoty, mastné skvrny od oleje či
sazí, stejně tak staré zaschlé skvrny od
vosku.

Expres - extra silný čistič
Nr.650
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0,5 l

Silný čisticí prostředek, který účinně
odstraňuje mastné filmy a nánosy v ku-
chyni, např. digestoře a kuchyňské
linky. Silný ale šetrný k materiálu.
Zářivá čistota. Praktický ve formě
spreje.

Kuchyně - odmašťovač
Nr.651
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0,5 l

Kuchyně
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Pro skvělý lesk vašich koupelen a sa-
nitárního vybavení. Odstraňuje efek-
tivně a rychle vápenné usazeniny a
zbytky mýdla. Odstraňuje nepříjemné
zápachy. Nastříkat, opláchnout a ho-
tovo! 

Sanita - extra silný čistič
Nr.652
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0,5 l

Koupelny patří mezi místnosti ne-
jčastěji používané. Na sanitárním
vybavení Vaší koupelny se tvoří vá-
penné usazeniny a stopy po mýdle,
lesk povrchu pak musí být znovu
obnoven. Díky silným čistícím pros-
tředkům ve formě praktického
spreje, jsou nepříjemné zápachy a
stopy rychle odstraněny. Prostředek
umožní získat opět jasně lesklý
povrch a zanechává svěží a nevtí-
ravou vůni.

Na odolné skvrny – odstraňuje účinně
a rychle vápenné usazeniny a stopy po
rzi. Pro univerzální použití, do kuchyně
i do garáže.

Vodní kámen & rez -
odstraňovač  Nr.654

��������	�


��������
����

�������
�������

��������	
�

0,5 l

Koupelny



Pokud po sprše dostatečně nev-
ětráme, trvale přítomná vlhkost
může zapříčinit rychlé tvoření plísní,
které můžeme spatřit jako špinavé
stopy na dlaždičkách a zdech. Oba
dva spreje AURO proti plísním na-
bízí okamžitou pomoc – čistič plísní
a prostředek proti plísním.

Oba produkty jsou k dispozici v
praktickém balení Pur-san ³
(viz str. 95) spolu s AURO protiplí-
sňová barva na zeď Nr.327.

Dezinfekční sprej vhodný  pro vnitřní i
vnější prostory; pH neutrální, bez roz-
pouštědla a chloru; neleptá. Ods-
traňuje plíseň z dlaždiček, ze zdí, ze
dřeva i plastu, také na vlhkých místech. 

Plíseň - likvidátor 
Nr.412
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0,5 l

Koupelny

Nepropadejte panice!
S námi, plísně nemají šanci.

Sprej do interiérů i exteriérů, pH neu-
trální, bez rozpouštědel a chlóru, anti-
korozní. Zabraňuje plísním na
dlaždicích, zdech, dřevu i plastu.

Plíseň - stop 
Nr.413
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0,5 l
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Používejte biocidy bezpečně.
Před použitím si pečlivě přečtěte veškeré informace o produktu.

Foto: AURO AG; Sixay Furniture (str. 78), Henche Möbelwerkstätte (str. 82)



Produkty AURO se nespokojí pouze s tím, že upraví váš domov nebo ošetří a zkrášlí všechny

plochy, aby se staly obyvatelnými. AURO vnáší do domu život, fantazii, hravost. Má také

ještě další množství jiných nápadů. Projděte se po prostorech Vašeho domu: s AURO dobré

nápady nikdy nechybí. Ať se jedná o lepení nových tapet, příležitostné zlepšení Vašich krás-

ných předmětů  nebo o poklidné kutilství s Vašimi dětmi: můžete zůstat věrni značce AURO.

Kvalita na
závěr

Lepidla 88

Speciální výrobky 90
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Univerzální lepidlo z latexu (přírodního
kaučuku) a přírodní pryskyřice pro apli-
kaci ve vnitřních prostorách: například
obložení textilní podlahovinou, koberce
z přírodních vláken, kamenné přírodní
dlaždice nebo kamenné desky Solnho-
fen.

> Na korek

> Na linolea

> Na keramickou dlažbu

Univerzální lepidlo
Nr.380
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1,0 kg |
5,0 kg | 10,0 kg
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Obložení přírodní podlahy, napří-
klad lina, korku nebo koberce z pří-
rodních vláken jsou velmi
oceňovaná. Když jsou tyto podlaho-
viny v místnosti či chodbě velmi na-
máhané, doporučuje se je přilepit
natrvalo.

AURO proto nabízí různá rozpty-
lová lepidla vyrobená z latexu (pří-
rodního kaučuku) a přírodní
pryskyřice. Jsou připravena k pou-
žití a jednoduché manipulaci, jsou
dobře přilnavá.

4 m2

Lepidlo profesionální kvality pro
řemeslníky  obsahuje latex (z přírod-
ního kaučuku) a přírodní pryskyřici, je
určeno         k aplikaci ve vnitřních pros-
torách. Hodí se ke krytí podlah podro-
beným zvýšenému používání židlí na
kolečkách.

> Na korek

> Na linolea 

> Na koberce

Lepidlo na podlahy
Nr.382
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9,0 kg

4 m2

Lepidlo pro všechny krytiny z textilu.
Jednoduchá manipulace, přizpůso-
bený vytápěným podlahám a patřičné
zátěži kolečkovými židlemi. Koberce
takto přilepené se mohou udržovat a
mýt šamponem.

> Jednoduše odnímatelné

> Jednoduchá aplikace 

> Dobrý pro člověka i přírodu

Kobercové lepidlo
Nr.388
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0,75 kg | 5,0 kg

14 m2

Lepidla
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Obsahuje málo ředidla a hodí se pro do-
mácí kutily a činnosti s dětmi. Umožňuje
slepit vše, co je rozbité a vše co musí zůstat
slepené trvale: papír, karton, dřevo, umělá
hmota, kov, sklo, keramika, atd. Odpad z le-
pidla je biologicky rozložitelný.

> Silně přilnavé

> Jednoduchá manipulace
> Na bázi plně přírodních produktů

Kontaktní lepidlo
Nr.390
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75 ml

Pro kutily amatéry i profesionály: umo-
žňuje lepit tapety na zdi kvalitně a čistě.
Prášek na bázi buničiny čistého metylu
se smíchá jednoduše s vodou.

> Jednoduchá aplikace

> Silně přilnavé

> Ideální i pro kutilství 

Lepidlo na tapety
Nr.389

�������	��
��

�����������

�������	
���
��������

��������
	
�����

0,20 kg

500 m2

Lepidla

Pro velké a malé kutily. S kontakt-
ním lepidlem lepíte bezpečně. Díky
úsporné tubě 75 ml, lepidlo nekape
a je snadné jej dávkovat. Kutilství s
malými dětmi je pak opravdu pot-
ěšení.
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Všechny potřebné nástroje, jako
například štětec nebo váleček, se
musí po použití pečlivě vyčistit,
aby byla zachována jejich kvalita a
užitečnost.

Rostlinné ředidlo AURO se hodí k
čištění a zachování nářadí, pokud
jste pracovali s výrobky PurSolid
nebo Classic. Další výrobky Aqua
můžou být vyčištěny velmi jedno-
duše přírodním mýdlem. Promn-
ěte mýdlo s nářadím a opláchněte
pořádně vodou. Potom štětce zav-
ěste a nechte je uschnout.

Ředidlo s přirozenou vůní citrusů. K
ředění všech produktů AURO série
PurSolid a Classic, k čištění štětců a
nářadí po práci s těmito produkty.

> K odstranění skvrn 

> Hodí se k čištění nářadí

> Účinnost čistého oleje z

pomerančů

Rostlinné balzamové
ředidlo    Nr.191
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1,0 l | 5,0 l

Classic

Přírodní mýdlo pro silná čištění. Hodí
se velmi k vymývání štětců a válečků
po práci s výrobky AURO Aqua.

> K čištění nářadí

> Na všechny povrchy

> Velmi úsporné použití

Přírodní mýdlo  
Nr.411
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1,0 l | 5,0 l

Lak musí zmizet: s touto mořící hmo-
tou, žádný problém! Odstraňte staré
vrstvy od olejového laku, přírodní prys-
kyřice a pryskyřice na dřevě, deriváty
nebo nátěry.

> Jednoduchá aplikace

> Také pro alkydové laky

> K odstranění starých vrstev

Mořidlová pasta
Nr.461
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0,50 l

Classic

Speciální
produkty
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Existuje ekologická alternativa
pro montážní pěny. Během na-
montování oken a dveří, jsou
štěrbiny zaneseny pruhem vláken
lnu a naplněné plnivem „korku“.
Granulát „korku“ bez rozpouštědel,
elastické rostlinné   pojidlo je obzv-
lášť přizpůsobivé, vytlačuje se ven
z tuby pomocí injekční pistole. Takto
dokonalá kombinace nechává ma-
teriál dýchat a v případě potřeby se
může přemalovat.

Injekční pistole pro korkovou výplň
AURO
Nr.067 00

Umožňuje vyplnění dutin mezi rámo-
váním dveří nebo oken a zdmi. Granu-
lát obsažený v tenké tubě je aplikován
injekční pistolkou. Manipulace je v
některých případech také možná
stěrkou. 

> Barva: korková

> Možnost natírání

> Pro štěrbiny spojů u plechu,

dřeva a kamene

Korková výplň
Nr.396
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0,50 l

Speciální
produkty
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Fasáda je vizitkou Vašeho domu.
Nátěr fasády však musí čelit nepřízni
počasí. Nátěr by měl vzdorovat větru a
špatnému počasí, měl by mít dobrou
krycí schopnost a jednoduché použití.
Nátěr na fasády AURO je vyroben z
emulze oleje z přírodní pigmentované
pryskyřice a splňuje všechna kritéria.

Na fasády ze dřeva a přírodního ka-
mene je nezbytná speciální ochrana,
která by udržovala její krásu dlouhou
dobu.

“AURO švédská červená” na fasády
ze surového dřeva obytných domů a
zahradních domků vytváří typicky
švédský vzhled. Nátěr je bez roz-
pouštědel a připravený k použití pro
možné   přetření. Matná barva tohoto
nátěru na fasády závisí na počasí –
má světlejší odstín pokud je suchá a
tmavší za vlhkého počasí.

Švédská podoba je ideální, když jsou
okna a dveře natřené bíle AURO “Kry-
cím lakem lesklým Nr.250-90”.

Barva na fasády odolná proti nepřízni-
vým podmínkám, krycí a jednoduchá k
použití. Vhodná pro všechny nerostné
povrchy, např. nátěr na vápno, nátěr na
cementové povrchy, na cihlový povrch,
na pískovcový hlinito-vápenatý povrch.

> Dobrá krycí schopnost

> Možnost barvit s AURO Nr.330

> Vhodná k aplikaci štětcem nebo

válečkem

Barva na fasády 
Nr.323
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10,0 l

7 m2

Typický vzhled švédských domů: nátěr čer-
vené oxidované barvy pro fasády domů ze
surového dřeva a zahradních domků. Ne-
loupe se, vzdoruje světlu a bez obtíží se
může přetřít. Nanáší se proto jednoduše na
štětku a aplikuje se na nový podklad.

> Jednoduchá aplikace

> Dovoluje materiálu dýchat

> Pro neošetřené fasády ze dřeva

Švédská červená barva
na dř. fasády   Nr.148
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2,50 l | 10,0 l

4 m2

Ochrana a zkrášlení cihlových obkladů,
přepálených cihel a podobných materiálů:
olej upravený pro otevřené póry a k oše-
tření povrchu přepálených cihel, kamene,
cihlových obkladů, a hliněného neglazu-
rovaného obkládání. Zpevňuje povrchy
lehce pískované.

> Načervenalý efekt 

> K impregnaci základů

> Jednoduché užívání, šetrné k

použití

Olej na hliněné prvky 
Nr.114
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0,75 l | 2,50 l 

20 m2

Classic

Speciální
produkty
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Krása dřevěné podlahy nevynikne,
dokud se opravdu neleskne. S
naimpregnovanými čistícími
utěrkami na dřevěné podlahy do-
sáhneme důkladně lesklé podlahy
velmi rychle. Čistící utěrky se dají
použít se všemi druhy mopů, dá se
s nimi jednoduše manipulovat a
navíc jsou šetrné k pokožce. Stejně
tak mohou sloužit k ošetřování va-
šeho dřevěného nábytku.

Tyto utěrky čistí, chrání a pečují o
dřevo díky přírodním voskům a jojo-
bovému oleji. Díky jemnosti těchto
složek není prostor zaplaven žád-
ným silným zápachem čistícího
prostředku.

Ideální pro jednoduché hygienické
čištění všech povrchů ze dřeva, korku
a navrstvené dřevotřísky. Optimální pro
čištění povrchů a nábytku ze dřeva vos-
kovaného a naolejovaného. Po použití
můžeme utěrky bez problémů kompos-
tovat.

> Z přírodního včelího vosku

> Hodí se pro všechny druhy mopů

> Přírodní plsť může být

kompostována na 100%

Čistící a pečující
voskové utěrky  Nr.680
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1 balení = 
10 utěrek

20 m2

Speciální
produkty

Tip: Pravidelným používáním čistících utěrek, které jsou zabaleny v prak-
tickém obalu, který se dá znovu uzavřít, docílíte vynikajícího lesku Vaší pod-
lahy.
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Vysoce účinný program pro
okamžité ošetření plísní.

V případě, že se objeví plísně či vý-
trusy, měli bychom být opatrní:
tmavé skvrny jsou nejen neeste-
tické, ale mohou také poškodit zá-
klady výstavby či dokonce
vyprovokovat vážné zdravotní pro-
blémy.

V případě napadení plísně, je třeba
okamžitě vyhledat příčinu vlhkosti,
stejně jako případnou plíseň, která
není na první pohled vidět. Nevidi-
telné plísně za nábytkem, za tape-
tami, za bedněním nebo za tlustým
závěsem můžeme rozpoznat zápa-
chem plísně nebo zeminy.

Čím dříve je plíseň po jejím odhalení ošetřena, tím lépe.
Místa, která jsou plísní silně napadena, musí být ošetřena co nejrychleji, pro-
tože každá cirkulace vzduchu šíří plíseň přenášením výtrusů. Obvyklé výrobky
proti plísni obsahují často chlór, který může být škodlivý. Tento produkt pak
může být nejen výrobkem k ošetření plísní, ale také zdrojem nových zdravot-
ních problémů.
Co je tedy třeba, jsou vysoce účinné roztoky, které jsou stejně tak dobře sná-
šeny člověkem i prostředím. AURO nabízí alternativní metodu bez chlóru,
toxických syntetických látek a toxického vyzařování, která i tak bojuje s plísní
stejně účinně.

Tři produkty v jedné praktické krabičce
pro účinné ošetření problémů s
plísněmi. Obsahuje jeden čistící sprej
“Plíseň likvidátor Nr.412” a “Plíseň Stop
Nr.413” a také 1 litr “Proti plísňové
barvy na zeď Nr.327”.

> Trvalá účinnost

> Dobrá snášenlivost

> Účinkuje do hloubky

Pur-San 3   
Nr.414
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Balení obsahuje
3 produkty

10 m2

Speciální
produkty

Užívejte bicoidy opatrně. Před použitím si vždy přečtěte charakterizaci a návod
na výrobku

Photos: AURO AG
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Nr. Název výrobku           strana

267 Lesklý lak na podlahy 41

301 Podklad na hrubou omítku 50

302 Zrnitý podklad pro barvy na zeď 54

303 Silikátová barva 60

304 Silikátové pojidlo 50

305 Univerzální podkladová barva 51

306 Silikátový podklad - Profi 62

307 Omítka s reliéfem - jemnozrnná 54

308 Omítka s reliéfem - střednězrnná 54

309 Omítka s reliéfem - hrubozrnná 54

311 Přírodní vlákenná omítka 55

320 Bílá barva vnitřní 52

321 Barva na zeď 52

322 Barva na zeď - Profi 52

323 Fasádní barva na zeď 92

326 Vápenná barva 60

327 Protiplísňová barva na zeď 60

328 Barva na zeď - čerstvý vzduch 61

329 Výplň do zdi 50

330 Barviva pro barvy na zeď 56

342 Benátský štuk vápenný - Profi 62

344 Vápenná barva - Profi 63

345 Umělecký štuk vápenný
jemný - Profi 64

347 Umělecký štuk vápenný 
hrubý - Profi 64

350 Vápenná tónovací barva 66

360 Přírodní lazura na zeď 58

370 Vosk na zeď k lazurování 59 

379 Pojidlo pro přírodní barvy 58

380 Univerzální lepidlo 88

382 Lepidlo na podlahy 88

388 Kobercové lepidlo 88

389 Lepidlo na tapety 89

390 Kontaktní lepidlo 89

396 Korková výplň 91

401 Louh na měkké dřevo 42

402 Louh na tvrdé dřevo 42

403 Mýdlo na dřevo 43

404 Mýdlo na dřevo - bílý pigment 43

411 Přírodní mýdlo 90

412 Plíseň - likvidátor 85

Nr. Název výrobku           strana

413 Plíseň - stop 85

414 Pur-san3 95

421 Silný čistič 44

427 Podlahy - čistič 72

431 Údržbová emulze na podlahy 44

435 Čistič - laků a lazur 78

437 Podlahy - péče 72

461 Mořidlová pasta 90

650 Expres - extra silný čistič 83

651 Kuchyně - odmašťovač 83

652 Sanita - extra silný čistič 84

654 Vodní kámen & rez - odtraňovač 84

655 Podlahy - odmašťovač 74

656 Linoleum - čistič 73

657 Linoleum - péče 73

658 Čistič - na dlažby 72

660 Čistič - sporáky 81

661 Dřevěné podlahy - čistič a péče 74

662 Nábytek - intenzivní péče 78

663 Čistič - nerez 81

665 Předčistič na koberce 77

667 Spray na skvrny 77

668 TexxClean - Čistící systém na
koberce a čalounění 76

669 Základní čistič na koberce 77

671 Čistič krbů a skel kamen 79

672 Čistič - sklokeramické desky 81

680 Čistící a pečující voskové utěrky 94

721 Kaseinový podklad 67

751 Kaseinová barva na zeď 67

801 Čistič - na dřevěné terasy 73

811 Čistič - na zahradní nábytek 78

814 Bílá lazura na dřevěné obklady 12

930 Lazura na dřevo - Classic 10

933 Podkladová barva - Classic 17

935 Lak lesklý bílý -  Classic 18

936 Lak polomatný bílý - Classic 18

971 Tvrdý vosk - Classic 26

981 Tekutý vosk na dřevo - Classic 26

Nr. Název výrobku           strana

102 Olej na zahradní nábytek 13

106 Pečující olej 45

107 Pečující vosk 45

108 Olej na pracovní plochy            23/82

109 Jednovrstvý olej 32

109-90 Jednovrstvý olej - bílý pigment 32

110 Olej na terasy 14

114 Olej na hliněné prvky 92

115 Impregnační olej na zahradní
nábytek - Aqua 13

117 Podklad speciál na
smolná dřeva 8

121 Přírodní pryskyřičná
impregnace - Classic 24

123 Tvrdý olej - PurSolid 33

124 Podklad na dřevo vnitřní
i venkovní 8

125 Olej-vosk jednovrstvý 39

126 Tvrdý olej - Classic 34

126-90 Tvrdý olej - bílý pigment 34

127 Tvrdá impregnace 41

128 Olej-vosk - PurSolid 38

129 Olej-vosk - Classic 38

143 Lak na bázi lněného oleje 23

148 Švédská červená
fasádní barva 92

150 Barviva do přírodních olejů 24

160 Lazura na dřevo 9

171 Tvrdý vosk - PurSolid 37

173 Vosk z modřínové pryskyřice 26

184 Vosk na dřevo - Aqua 27

187 Vosk na podlahu 41

191 Rostlinné balzamové ředidlo 90

231 Tmel pod lak 16

234 Antikorozní podklad na kov 16

250 Krycí lak lesklý 20

250-90 Krycí lak lesklý - bílý 19

251 Bezbarvý lak lesklý - Aqua 22

253 Podkladový nátěr - bílý 17

257 Lak na radiátory - bílý matný 19

260 Krycí lak polomatný 20

260-90 Krycí lak polomatný - bílý 19

261 Bezbarvý lak polomatný - Aqua 22

Katalog výrobků

Ce catalogue a été imprimé sur du papier certifié par le Forest Stewardship Council.
L'écolabel du FSC assure que la production d'un produit, à base de bois, a respecté les règles strictes du FSC, qui ga-
rantissent une exploitation des forêts dans une perspective de gestion responsable et respectueuse de la nature.

Tento katalog byl vytištěn na papíře certifikovaném Forest Stewardship Council.
Ekoznačka FSC zaručuje, že výroba určitého produktu na bázi dřeva, splnila přísná pravidla FSC, čímž se zaručuje
lesní hospodářství z hlediska zodpovědnosti a ohleduplnosti k přírodě.


