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Goed-gevoel-verf met effect
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AURO Pflanzenchemie AG 

Alte Frankfurter Straße 211  |  D-38122 Braunschweig  

Tel: +49 5 31 – 28 141 - 0  |  Fax: +49 5 31 – 28 141 - 61  

export@auro.de  |  www.auro.com

youtube.com/AUROtvauro.com

AURO is de consequente pionier op het gebied van ecologische 

natuurverven, houtverzorging en reinigingsproducten. De uit 

natuurlijke materialen gemaakte verven, lakken, lazuren, olies, 

wassen, reinigings- en verzorgingsmiddelen zijn performant en 

uniek in hun combinatie van kwaliteit en ecologische oriëntatie.

Voor een harmonisch kleu-
reneffect zorgt de kleurrijke  
COLOURS FOR LIFE profes-
sionele kwaliteit leemverf. 
De kant en klaar gemengde 
leemverf is verkrijgbaar in on-
geveer 800 gewenste kleuren.

De verf met zachte tot krachtige kleurtinten biedt vele 
positieve eigenschappen: ze is  in grote mate vochtre-
gulerend en luchtdoorlaatbaar. En de voordelen van het 
biogene bindmiddel REPLEBIN® geven de beste eigen-
schappen aan de verf. 

COLOURS FOR LIFE verven zijn verkrijgbaar in 1 liter,  
2,5 liter en 10 liter met een verbuik van tot 9 m², 23 m² en  
90 m². Alle gewenste kleuren en informatie vindt u op 
auro.de.

Professionele kwaliteit leemverf 
De crème witte verf zorgt voor een 
gezellige sfeer in huis. De verf kan 
in elke kamer gebruikt worden en is 
in harmonie met alle andere kleuren. 
Meer informatie, ook over de consequente keuze van 
de grondstoffen, vindt u op auro.de.

COLOURS FOR LIFE 
Professionele kwaliteit leemverf
Natuurlijk wonen met verfaccenten. 
Zachte aardetonen, neutraal grijs of 
warme nuances in rood: kleuren kun-
nen niet alleen kamers kleiner of groter 
maken, ze beïnvloeden ook onze stemming. De kleurtoon 
zorgt voor een gezellige sfeer, creëert rust en geborgen-
heid of stimuleert de creativiteit. Meer informatie en 
wenskleuren op auro.de.
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POSITIEVE EIGENSCHAPPEN
PROFESSIONELE KWALITEIT  
LEEMVERF IN CRÈME WIT ECOLOGISCHE INHOUDSSTOFFEN OMVANGRIJKE KWALITEIT

Bij een duurzame levensstijl horen ook authentieke  
materialen zoals leemverf. Zij biedt een gezond woon- 
klimaat en met haar mat aspect geeft zij zich zeer elegant, 
hoogwaardig en aansprekend. De professionele kwaliteit 
leemverf in crème wit is de eerste gebruiksklare leemverf 
op de markt die vrij is van conserveringsmiddelen.

Gecertificeerd: Na een diepgaande test bevestigt het IUG 
– Instituut voor Milieu en Gezondheid de allergievriende-
lijkheid. De goed-gevoel-verf is geschikt voor alle binnen-
muren en is door het gebruik van het biogene bindmiddel 
REPLEBIN® volgens het AgBB-evaluatieschema als zeer 
emissiearm gecatalogiseerd. 

De crème wit is verkrijgbaar in 1 liter, 2,5 liter en 10 liter 
met een verbruik van tot 9 m², 23 m² en 90 m².

REPLEBIN® is een beschermde eigen ontwikkeling van 
AURO-Forschung. De biogeniteit van het bindmiddel 
wordt regelmatig gekeurd en bevestigd door SGS INSTI-
TUT FRESENIUS.

Hernieuwbare grondstoffen

Verwerkte grondstoffen

Minerale grondstoffen

Synthetische grondstoffen

De keuze van onze grondstoffen gebeurt op milieuvrien-
delijke wijze. De gebruikte grondstoffen zijn afkomstig 
uit organische en minerale bronnen. Er worden geen 
synthetische grondstoffen gebruikt. Op onze website  
www.auro.de vindt u naast een volledige verklaring voor 
elk product een grafische illustratie van de samenstelling.

De matte leemverf geeft aan de muur een fijn 
en glad aspect en trekt aandacht.

*AgBB = Comité voor de gezondheidsevaluatie van 
bouwproducten. Meer informatie vindt u op de site 
van het Federale Ministerie voor Milieu:
http://bit.ly/2nPbOXJ

•  In hoge mate vochtregulerend en luchtdoorlaatbaar  

•  Geschikt voor alle binnenmuren

•  Gebruiksklare leemverf

•  Zeer goede verwerkingseigenschappen door  
 het biogene bindmiddel REPLEBIN®

•  Consequente ecologische selectie van grondstoffen

•  Vochtresistent, ook geschikt voor keuken en 
 badkamer  

•  Probleemloze herwerking, bijvoorbeeld met  
 alle AURO-muurverven 

•  Kan reeds na 4-6 uur overschilderd worden 

•  Door het gebruik van het biogene bindmiddel      
 REPLEBIN® als zeer emissiearm volgens het  
 AgBB-evaluatieschema gecatalogiseerd 

• Vrij van conserveringsmiddelen

Professionele kwaliteit leemverf –  
Kwaliteit samengevat

IUG – INSTITUT FÜR 
UMWELT UND GESUNDHEIT

empfohlen vom 

www.iug-umwelt-gesundheit.de

Allergiker-freundliches Produkt

AURO Profi-Lehmfarbe Nr. 331

Allergievriendelijk product

Leemverven zijn een uitdrukking van de persoonlijke stijl 
en bieden ecologische en esthetische voordelen. De pro-
fessionele kwaliteit leemverf is vochtregulerend en lucht-
doorlaatbaar en geschikt voor alle delen van de woning.  

De verf voor woonruimtes draagt bij tot de regulering van 
het woonklimaat en heeft bijgevolg een positieve invloed 
in huis. Een goed gevoel thuis, ongetwijfeld ook wenselijk 
voor allergische personen. De bekleding past ook perfect 
in keuken en badkamer, want ze is door het biogene bind-
middel REPLEBIN® uitermate resistent tegen spatwater.

De professionele kwaliteit leemverf kan met de rol, een 
penseel, een kwast of een airless verfspuit aangebracht 
worden. 


