
Suroviny – 
princip udržitelnosti

Pojiva, pryskyřice, oleje, vosky, maziva, zá-
sadité roztoky a mýdla: 

Včelí vosk: vláčný a čistý včelí vosk, nebělený, pečlivě
šlechtěný, slabý obsah usedlin pod kontrolou.
Německo.

Vosk Karnauba: tvrdý, voděodolný vosk z brazilských
palmovníků. Listy jsou na vysokých palmách (které
neustále rostou) osekány, tekutina z vosku se získá
spařením ve vodě, vybírá se a čistí fyzickou cestou
(bělicí hlinkou). Svou zvláštní tvrdostí doplňuje schop-
nost mechanické odolnosti u všech měkkých vosků.
Jižní Amerika.

Ester glycerik z Colophanu: přírodní pryskyřice z co-
lophanu je upravena podle zvláštních metod s lipi-
dickými složkami glycerinu v průběhu koncentračních
postupů. Z toho vyplívá, že velmi dobrá vlastnost pojiva
je jeho pružnost a odolnost vůči špatnému počasí.
Evropa.  

Dammar: jedna z nejvzácnějších a nejkrásnějších rost-
linných pryskyřic na světě. Její název pochází z ma-
lajského slova, které znamená „kočičí oko“. Je velmi
světlá a lehce zbarvená do žluta. Strom, ze kterého se
pryskyřice získává, je původem ze Sumatry a obsahuje
právě dřevo meranti. Výtažek z pryskyřice dammar
umožňuje obyvatelům stálé využití tropického lesa bez
nadměrného a nesprávného hospodaření. Na základě
tohoto užití, pryskyřice dammar aktivně podporuje boj
proti ničení tropických lesů! Asie.

Standolie - olej ze dřeva: olej zahuštěný vyvařením,
vybírán z nitra čínského tonkového stromu; hodnotné
pojidlo pro laky, dobře schnoucí. Asie.

Jojobový olej: výtažek rostlinného olejnatého vosku
ze semen keře jojoba. Používá se zejména v kosme-
tice pro ochranu a ošetření. Severní Amerika.

Mýdlo z potaše s kokosovým tukem: tuk získaný ze
semen kokosových palem a pomalu zmýdelněný dra-
selným louhem v našich vlastních laboratořích. Jižní
Amerika.

Balzamická modřínová pryskyřice: výtažek balza-
mické těkavé pryskyřice se získává vrtáním do kmene
stromu. Je nezbarvená, má vůni podobnou terpentýnu
a používá se jako pojivo a čichová složka. Evropa.

Lněný olej: mastný olej ze semene lnu (lenum usita-
tissinum) získán náporem chladu a tepla, poté výtažek
vzniká pomalým procesem demuciliginace a odbarvení
fyzickou cestou (bez chemických odbarvovačů). Hod-
notné pojidlo má zvýšenou pružnost a tvarovací schop-
nost; pochází ze smluvených regionálních vylepšených
pěstitelství, která jsou stejně tak biologická a kontrolo-
vaná. Německo. 

Minerální barviva a funkční barviva:

Dřevěná celulóza: výrobek z celulózy ze dřeva listna-
tých stromů a z bukového dřeva určen k ředění. Přidává
se do složení nástěnných nátěrů a do omítky, poskytuje
mechanickou stabilitu a má podobné absorbční vlast-
nosti jako dřevo. Německo.

Minerální barviva a barviva z barvicí zeminy: jedná
se o taková anorganická barviva jako přírodní barvicí
zeminu, barviva oxidu železa, například okr, anglická
červeň, perská červeň, zemitá černá a minerální vy-
brané barvy jako například dioxid titanu, ultramarínová
modř, oxidovaný zelený chrom. Evropa. 

Barviva oxidu železa, průhledná barviva: barviva vy-
soce průhledná, mimořádně jemná, představují výbor-
nou ochranu před UV-zářením a dobrou odolnost vůči
špatnému počasí, používají se zejména v lazurách.
Evropa.

Živec vápenatý (chaux marbrière): přírodní útvar z
uhličitanu vápenatého (jako křída). Použitelný buď ve
formě jemně namletého prášku nebo velkých zrnek.
Používá se na ředění laků, nástěnných nátěrů, omítek
a lepidel. Evropa.

Barviva s katalytickým efektem: speciálně jemná
anorganická barviva s významným povrchem. Dokáží
rozštěpit a porušit organické složky, například také
toxické látky vlivem světla. Evropa.

Křída: vápenec z nejlepšího zdroje, mimořádně jemný
a očištěný, dokáže tak dosáhnout zvýšeného bělení a
jemnosti zrna. Německo.

Křemičitý písek: dioxid křemíku je jeden z nejčastěj-
ších minerálů v zemské kůře.V době erozí eruptivních
hornin, zůstává jako usazenina chemicky velmi odolná.
Použitelná ve velkém skoro neomezeném množství.
Německo.

Dioxid titanu: bílé barvivo velmi dobře krycí a ne-
toxické, do nátěrů a laků. Vyráběno z přírodních mine-
rálů (např. rutil) oddělením společně zbarvených látek.
U AURA je toto barvivo získáváno recyklací lehkých ky-
selin a k přípravě zelených solí se využívá tradičně, bez
vyplavení lehkých kyselin a bez chlorové chemie.
Německo.

Ultramarínová modř: jedná se o anorganické barvivo,
jehož krystalická struktura je podobná struktuře lazuritu.
Používá se do všech modrých lazur a laků jako mine-
rální barvivo. Evropa.



Rostliné nátěry:

Extrakt z modrého dřeva: vytažen z nitra stromu
pěstovaného na plantážích, používaný jako barvivo;
různé odstíny modré, od modro-fialové po modro-čer-
nou. Evropa. 

Cachou (červenohnědá): extrakt z husté mízy vyta-
žené z nitra červenohnědého indického akátu. Červe-
nohnědá je používána pro vytvoření odstínu hnědé až
černé. Asie. 

Chlorofyl: extrakt ze zelených listů. Barvivo ze zele-
ných listů je používáno v rostlinných nátěrech pro vyt-
voření odstínu měděné barvy. Německo.

Košenila (šarlatová červeň): červené barvivo vyt-
vořené z šarlatové červeni kaktusů rozšířených na Ka-
nárských ostrovech a v Mexiku. Používá se pro odstíny
červené lehce zabarvené do modré. Barvivo červeno-
fialového odstínu je předně používáno jako potravi-
nářské barvivo. Evropa, Severní Amerika. 

Indigo: extrakt (indigo, fera tinctoria) získaný fermen-
tací indiga – bengálská rostlina. Jako barvivo se pou-
žívá již 4.000 let. Při nátěrech se toto rostlinné barvivo
využívá pro odstíny modré. Asie.

Kořen mořeny: barvivo pocházející ze střední Evropy,
z Turecka a Íránu, mající stupňovité odstíny červené,
pro svá přírodní barviva se využívá v nástěnných lazu-
rách. Evropa. 

Rostlinné barvivo kysličníku hlinitého: barvivo na
nástěnné nátěry zhotovené podle našich vlastních pos-
tupů. Barviva ( rezeda, mořena, indigo, košenila, zelený
list, cachou, modré dřevo, atd.) se extrahuje vodou po
přidání ledku, potom se barvivo oddělí, filtruje a louhuje,
až vznikne přírodně zabarvený nátěr. Abychom nako-
nec získali zářivé barvy, může úplný postup trvat i něko-
lik dlouhých dní. 

Rezeda: barevná rostlina (reseda luteola) se používá
při výrobě přírodního odstínu žluté barvy. Evropa. 

Rozpouštědla, základní oleje:

Alkohol: výtažek se získává fermentací škrobených
rostlin a následnou destilací. Německo. 

Olej z alvierských borovic: olej čirý jako voda, extrakt
z alvierské borovice má intenzivní ale příjemnou vůni.
Chrání proti molům a jinému hmyzu. Evropa. 

Bergamotový olej: pravý základní nažloutlý olej vyta-
žený ze slupky ovocného plodu bergamotu (citrus ber-
gamiarisso), používá se jako čichová složka. Evropa. 

Olej z eukalyptu: základní olej s lehce udržujícími
účinky, vytažený z listů australského eukalyptu destilací
ve vodní páře. Evropa.

Terpentický alkohol z borovic: těžké části vznikající
destilací terpenického balzamického oleje z borovic po
katalytické navlhavosti. Evropa. 

Olej z levandule: základní olej destilovaný ve vodní
páře ze středozemní levandule (lavandula officinalis).
Evropa. 

Pomerančový olej: základní olej vyráběný při výrobě
pomerančového džusu. Silně aromatické destilované
části jsou používány při výrobě parfémů a v aromatera-
pii, „terpenické báze“ slabší vůně jsou použity jako roz-
pouštědla v pryskyřicích a olejích. Jižní Amerika.  

Olej z rozmarýnu: základní olej vyrobený destilací ve
vodní páře z listů pravého rozmarýnu. Olej má vlast-
nosti lehce fungicidní (houbomorné) a udržující. Evropa. 

Voda: používáme vodu z pohoří Harz, která je obzv-
láště sladká a čistá. Německo. 


