
Natuurlijk wonen. Natuurlijk AURO

Gezond wonen  
in de toekomst
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Natuurlijk wonen  
– natuurlijk AURO

Innovatie en ecologie
AURO is impulsgever en marktleider in de dynamische groei-

markt van natuurlijke verfmiddelen. Al meer dan 30 jaar bie-

den we op het hoogste technische niveau voor veel toepas-

singsgebieden ecologische producten, die door specialisten 

zijn ontwikkeld, bv. voor nieuwbouw, renovaties, huishou-

ding, hobby en tuin.  

Onze verfsoorten, oliesoorten, wassoorten alsook reinigings- 

en verzorgingsproducten worden met de grootste ecologische 

consequentie gemaakt. Hiermee behoort AURO tot de pioniers 

op de gebieden ecologie en duurzaamheid in de chemische 

industrie.  
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Investeren in producten van de toekomst
Met behulp van een baanbrekend onderzoek is het AURO ge- 

lukt een nieuw biogeen bindmiddel voor verven te ontwikke-

len: Replebin®. Hiervoor is in Braunschweig een 1,1 miljoen € 

dure productinstallatie in bedrijf genomen. Hiermee kan het 

bindmiddel gemaakt worden dat als basis dient voor een 

geheel nieuwe verfgeneratie van AURO.

Producten met Replebin® onderscheiden zich doordat ze 

emissievrij, en duidelijk sneller droog zijn. Bovendien wor- 

den betere hechting en een grotere duurzaamheid vereist.  

Replebin® geeft de verf technische eigenschappen die niets 

onderdoen aan conventionele verven, maar wel een biogene 

basis hebben. Door deze kwaliteitssprong investeert AURO 

voor u in de producten van de toekomst.
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ONZE GRONDSTOFFEN

Duurzaamheid
In het volledige assortiment worden bij voorkeur grondstoffen 

met een plantaardige en minerale oorsprong gebruikt, die  

zo spaarzaam mogelijk worden gewonnen en verwerkt. De 

grondstoffen worden systematisch onderzocht op ecologische 

en chemisch-technische geschiktheid voor de fabricage van 

onze hoogwaardige natuurlijke verfsoorten. Hierbij wordt 

gelet op de afkomst en duurzaamheid. 

Sociale verantwoording
Waar het economisch en praktisch mogelijk is, beïnvloeden 

we de concrete sociale en ecologische ontstaansvoorwaarden. 

Omdat AURO-grondstoffen ook uit verre aanbouwgebieden 

komen, laten we onze leveranciers verklaringen ondertekenen 

over sociale normen, die aan de belangrijkste standaards van 

de internationale arbeidsorganisatie ILO voldoen. Hiertoe 

behoren ook het afzien van kinderarbeid, het betalen van 

lonen met bestaansgarantie, menswaardige arbeidsvoor-

waarden, verenigingsvrijheid en vrije 

loononderhandelingen.  

Planten

Plantaardige 
grondstoffen

Biologische 
afbraak

Toepassing

Natuurlijke verven en 
onderhoudsmiddelen

Zonne-energie

AURO transparantie
Alle belangrijke informatie kunt u 
vinden op de productetiketten en 
onze website. Op deze manier kun-
nen klanten van AURO o.a. heel 
eenvoudig uitzoeken welke grondstoffen in de producten zitten, 
welke drogers we gebruiken (natuurlijk zonder kobalt) en welke 
AURO-producten voor veganisten geschikt zijn.
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DUURZAME PRODUCTIE

CO2-balans perfect in evenwicht gebracht
Sinds 2007 worden we jaarlijks door de gerenommeerde  

Climate Neutral Group als „CO
2
-neutraal“ gecertificeerd. In 

opdracht van AURO wordt hiervoor de volledige CO
2
-productie 

voor de bedrijfsactiviteiten nauwgezet 

berekend. Veroorzakers van CO
2
, zoals 

dagelijkse arbeid, productie-energie of 

dienstreizen, worden geregistreerd en in 

boomeenheden omgerekend. Sindsdien 

zijn we trotse „investeerders“ in duizen-

den nieuwe bomen geworden.

Stroom uit hergebruikte bronnen
De gebruikte groene stroom komt hoofdzakelijk uit Noorse 

waterkracht. De stroomproductie vindt hierbij zeer effectief 

en zonder CO2- emissies plaats omdat waterkracht bijna on-

beperkt voorradig is . Het oor-

sprongsbewijs wordt door TÜV  

Süd officieel bevestigd. Dankzij  

de fotovoltaïsche installatie op het 

dak van de firma werken we uitslui- 

tend met stroom uit herbruikbare 

energiebronnen.
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WANDEN EN PLAFONDS

Wanden en plafonds –  
welbehagen een vorm geven
Geen enkel ander vormgevings-

element treft de geest zo direct 

als een indrukwekkende kleur. 

Voor een goed woonklimaat 

scheppen AURO-kleuren de 

beste voorwaarden. Ze bieden 

veelzijdige vormgevingsmoge-

lijkheden voor mooiere wanden 

en plafonds, en dat op een 

natuurlijke wijze. 

Onze verfsoorten voor wanden 

bestaan uit plantaardige en 

minerale grondstoffen die vol-

gens het principe van de kleinst 

mogelijke belasting voor mens 

en milieu zijn vervaardigd. Alle inhoudsstoffen worden open-

baar gemaakt en toegelicht. Op deze manier zorgen we voor 

transparantie, zodat klanten van AURO altijd weten wat in hun 

vier eigen wanden wordt verwerkt. 
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WANDEN EN PLAFONDS

Van A tot V...
Gemiddeld minstens een derde van de dag brengt de mens in 

afgesloten ruimtes door, tijdens de koude herfst- en winterma-

anden nog meer. Daarom is het belangrijk om kwalitatief 

hoogwaardige wandverfsoorten te verwerken, die geen be-

langrijke bron voor belasting van de lucht in binnenruimtes 

vormen. De zogenoemde „vluchtige organische verbindingen“ 

(VOC) spelen hierbij een grote rol. Dit zijn stoffen die makke-

lijk verdampen resp. al bij lage temperaturen (bv. kamertem-

peratuur) een gasvormige toestand hebben.  

Ons hele productassortiment, vooral op het gebied van wan-

den en plafonds, voldoet aan de eisen van de Franse VOC-ver-
ordening met de beste cijfers A of A+. Meer dan drie vierde 

van het relevante productenpakket wordt met A+ beoordeeld. 

Bovendien voldoen onze wandverfsoorten aan de Decopaint 
richtlijn (2004/42/EU). Op www.auro.de zijn alle producten 

overzichtelijk vermeld in een lijst met deze of andere certifice-

ringen.

V
O

LA
TI

LE

 ORGANIC COM
PO

U
N

D
S

VRIJ
Volgens de

Decopaint richtlijn
2004/42/EG

Aanbevolen voor woonruimtes
Voor een uniforme gezondheidsbeoor-
deling van de uitstoot door materialen 
die bij bouw en renovatie worden ver-
werkt, heeft de Duitse AgBB* een beoordelingsschema gemaakt. 
AURO biedt producten uit alle toepassingsgebieden die volgens dit 
schema werden gecontroleerd en daarom vooral voor binnenruimtes 
ten zeerste aan te bevelen zijn. 

* Commissie voor gezondheidsbeoordeling van bouwproducten

AgBB
-gekeurd

Volgens de criteria van de 
commissie voor hygiënische 

beoordeling van bouwproducten

 Z
ee

r a
anbevolen voor uw woonruim

te. 
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WANDEN EN PLAFONDS

Ontspannen, vrij ademhalen en je goed voelen
AURO-muurverven zijn gemakkelijk te verwerken dispersies 

en bezitten karakteristieke eigenschappen voor een aange-

naam binnenklimaat. Rauhfaserbehang en goed gedroogd 

stucwerk zijn prima ondergronden voor traditionele muurver-

ven. De openporige oppervlakken worden hiermee niet afge-

sloten en door de milde geur is het verwerken prettig. Daar-

naast overtuigd Auro ook vanwege de goede dekking.

De dispersie muurverven met Replebin®  zijn verkrijgbaar in 

twee verschillende kwaliteiten. Voor normale oppervlakken 

binnenshuis wordt de hoogwaardige muurverf Porseleinwit 
(321) aanbevolen. Voor oppervlakken die wat bestendiger 

moeten zijn bent u met de Plantodecor® Premium-Project-
muurverf (524) beter uit. De matte uitstraling zorgt samen 

met een goede dekkracht en minimaal druppen en spatten 

voor een perfecte afwerking. Voor ongelijk-, en sterk zuigende 

ondergronden (bijv. gipsplaten, mineraal stucwerk e.d.) wordt 

voorstrijken met  AURO Muurgrondlaag (301) aanbevolen, 

vóór de vervolgbehandeling.

· Schrobvast  klasse 1
· Oplosmiddelvrij
· Vergeelt niet

Plantodecor® Premium- 
Projectmuurverf (524)

AgBB
-gekeurd

Volgens de criteria van de 
commissie voor hygiënische 

beoordeling van bouwproducten

 Z
ee

r a
anbevolen voor uw woonruim

te. 
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WANDEN EN PLAFONDS

Mint

Straw

Cinnamon

Een schakering voor het leven
Voor wie zuiver wit te eenvoudig is, vindt bij de kleurige muur-
verfmengkleur (330) voor wandverfsoorten passende verfide-

eën voor zijn vier wanden. De levendige, vrolijke of degelijke 

kleurnuances bestaan uit natuurlijke aard- en mineraalpig-

menten. Hiermee kunt u de wandverf in overeenstemming 

brengen of deze alleen als zeer krachtige wandverf met volle 

nuance aanbrengen.  

Uit honderden nauwkeurig geselecteerde verfsoorten in onze 

nuanceblokken met echte verflagen of gedrukte kleurkaarten 

kan ieder beslist zijn gewenste nuance vinden. Nuanceblokken 

en kaarten zijn bij de betere vakhandelaar te koop. 

Petrol

Voorbeelden van eenvoudige kleurideeën.

AURO verfdesigner
Met de online-verfdesigner kunt u  
uw fantasie de vrije loop laten. In  
uitgezochte woonsituaties schildert  
u wanden, plafonds, meubels en hou-
ten oppervlakken met uw lievelings-
nuance van AURO. U kunt verschil-

lende producten uitproberen en een persoonlijke kleurencombinatie 
sa-menstellen. De veelzijdige mogelijkheden van de vormgeving zor-
gen beslist voor een gevoel van verrukking.  
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WANDEN EN PLAFONDS

Levendig, robuust, ademend
Ons professioneel kalkverfassortiment levert een optimale 

bijdrage voor de verbetering van het kamerklimaat. Voor de 

fabricage van minerale verfsoorten worden alleen de beste 

moeraskalkkwaliteiten gebruikt. Door hun vochtregulerende 

eigenschappen zijn ze uitstekend geschikt om schimmelaan-

tasting te voorkomen en blinken ze uit door een zeer goede 

dekkende kracht evenals een eenvoudige verwerking. 

· Natuurlijke klimaatregulering
· Hoge wit-graad, zeer rijk  
· Effectieve schimmelprofylaxis

Professionele kalkverf (344)

Verreikende eigenschappen
Voor de klassieke kalkverflaag is onze professionele kalkverf 
(344) de eerste keus. Deze is geschikt voor sterk dekkende 

verflagen op een minerale ondergrond, zoals kalkpleisterla-

gen of kalkzandsteen, maar ook op bv. beton, leem, structuur 

of gipskarton. De professionele kwaliteit heeft een hoge wit-

graad en is met tot 10 m2/l zeer rijk. Het vakblad „Heimwerker 

Praxis“ (Doe-het zelf-praktijk) heeft in de uitgave mei/juni 

2013 de professionele AURO-kalkverf getest en gaf het oor-

deel „Topklasse“.

Geen emissie
Producten met alleen een minerale samenstelling, zoals kalkverfsoor-
ten, hebben in principe geen uitstoot en voldoen daarom aan alle cri-
teria volgens het AgBB-beoordelingsschema. Dankzij hun vochtregu-
lerende eigenschappen verbeteren deze het kamerklimaat.
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Kleurige verleiding
Voor de kleurige kick in het professionele kalkassortiment 

zorgen de briljante kleurnuances van de kalkverfmengkleur 
(350). AURO-kalkproducten kunnen hiermee worden genuan-

ceerd of overgeschilderd. De kleurige kalkverfsoorten kunnen 

hierbij willekeurig met elkaar worden gemengd. Zowel het 

schimmelremmende effect alsook het kalk-typische karakter 

blijven hierbij behouden.

Vanwege hun natuurlijke samenstelling en de geselecteerde 

kalkkwaliteiten “schitteren” de kleurige kalkverfsoorten van 

binnen uit en behouden deze glans. Een bloemrijk geel of 

lichtblauw laten bv. kleine ruimtes lichter en hierdoor groter 

lijken. Onze kleurenkaarten, het bijbehorende nuanceblok en 

de kleurendesigner op www.auro.de bieden een waaier aan 

interessante kleurimpressies.

Rosemary

Carmine

Capri

Structurele verschillen 
De gebruiksklare AURO structuur kalk-
pleister, fijn (345) is zeer geschikt voor 
binnenruimtes, zoals kelders of badruimtes. Zijn fijnkorrelige  
hoedanigheid zorgt voor een decoratief oppervlak waarvan de 
structuur, afhankelijk van de aanbrengwijze, met rol of borstel, 
varieert. U kunt deze ook met AURO kalkverfmengkleur (350)  
in overeenstemming brengen of gewoon overschilderen.

Safran

Met rol

Met borstel

Voorbeelden van eenvoudige kleurideeën.
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Meubels en houten opper-
vlakken – beschermen en 
mooier aanzien geven

Hout is altijd nog één van de 

meest natuurlijke bouwproduc-

ten. Elk meubelstuk dat hieruit 

gemaakt wordt, heeft een indivi-

dueel vlampatroon en de typi-

sche houtgeur draagt bij tot een 

aangenaam woonklimaat. Deze 

waardevolle eigenschappen 

kunnen door beschermende 

maatregelen behouden blijven. 

Met AURO kiest men hierbij voor 

de natuurlijke weg.  

Onze lazuurverven, lak-, olie- en wassoorten hebben hele-

maal geen schadelijke additieven nodig. Op alle etiketten 

staat precies vermeld wat er in de verfsoorten zit. Op deze 

manier zorgen we voor transparantie, zodat iedereen altijd 

weet wat hij in zijn vier wanden verwerkt. 
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Natuurlijk A+
Ook onze aqua-laksoor-

ten en lazuurverven vol-

doen aan de eisen van  

de Franse VOC-verorde-
ning met de hoogste cij-

fers A+. De lijst met grenswaarden concentreert zich, naast de 

totale uitstoot van vluchtige organische verbindingen, o.a. op 

formaldehyde, toluol en ethylbenzol. Met deze uitstekende 

testresultaten leveren onze producten een belangrijke bij-

drage tot het voorkomen van emissies, die schadelijk zijn  

voor de gezondheid in binnenruimtes.   

Met AURO – Met veiligheid
Veel consumenten gebruiken bijvoorbeeld houtlazuren om 

houten speelgoed van een laag te voorzien. Als leidingge-

vende onderneming voor ecologische verfstoffen hebben  

we deze lagen, die belangrijk zijn voor het speelgoed, volgens 

DIN 53160 (speeksel- en zweetechtheid) en volgens de nieuw-

ste versie (vanaf 07/2013 vrij kobalt) van de EN 71-3 (speel-
goednorm) met succes gecontroleerd. Dat betekent dat hou-

ten speelgoed met een goed geweten kan worden gelakt of 

met lazuurverf worden beschilderd.

• 
Ve

ili
gh

eid voor speelgoed •

Gecertificeerd
volgens

EN 71-3

Ke
ur

in
gs

bewijs afgegeven volgens

      Speeksel- en zweetech
t
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Sfeervol - veelzijdig - uniek
Om het hout een beschermende, kleurige verflaag te geven, 

zijn onze natuurlijke houtlazuren de eerste keus. Ze zijn niet 

moeilijk te verwerken, de verflaag is transparant en laat de 

specifieke vlammen van het hout doorschijnen. Buiten be-

schermen de verfpigmenten het hout tegen vergrijzing door 

uv-stralen. Daarom zijn lazuren heel goed voor zij- en voor-

gevels geschikt.   

Natuurlijke houtbescherming zonder biociden
De AURO houtbeits, Aqua (160) is oplosmiddelvrij, met water 

te verdunnen en snel drogend. Zijn milde geur onderscheidt 

hem duidelijk van conventionele lazuurverven en maakt de 

verwerking zeer aangenaam. Waardevolle, natuurlijke in-

houdsstoffen zorgen ervoor dat het hout na het verven ade-

mend blijft. Of het nu binnen of buiten is, met de vele harmo-

nische kleurnuances krijgt men een permanente houtbescher-

ming, helemaal vrij van biociden

· Voor alle houtsoorten
· Goede weersbestendigheid
· Met water te verdunnen, oplosmiddelvrij

Houtbeits, 
Aqua (160) AgBB

-gekeurd

Volgens de criteria van de 
commissie voor hygiënische 

beoordeling van bouwproducten

 Z
ee

r a
anbevolen voor uw woonruim

te. 
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Het komt op de grondlaag aan
Sommige houtsoorten hebben een hoog gehalte aan looistof-

fen, die kunnen leiden tot vertraging in het uitdrogen bij het 

verven met lazuur (bv. eik, kastanje, kersenhout e.d.) Andere 

hebben verkleurende inhoudsstoffen die bij lichte of witte  

verflagen kunnen doorslaan (bv. essenhout, lariks, red Cedar 

e.d.). Om dit te voorkomen, wordt het aanbevolen om onder  

de lazuurlaag  AURO isolatie grondlaag (117) aan te brengen.

Houtsoorten zonder veel 

inhoudsstoffen kunt u met 

AURO harde grondlaag (127) 
voorbehandelen. De grondla-

gen vormen een „afsluitende 

laag“ en geven het hout een 

uniform zuigvermogen over het 

hele oppervlak. Ze zorgen voor 

een goede hechting en een 

optimale voorbereiding voor de 

volgende laag met één van de 

vele kleurnuances van de hout-

lazuurverf, die ook met elkaar 

kan worden gemengd. 

Gedeelte uit de kleurenkaart houtlazuur, Aqua. Alle actuele kleurnuances op www.auro.com.

Wit                        Okergeel              Grenen                Oranje                Robijnrood         Mahonie

Groen                   Grijs                     Bruin                   Noten                  Palissander                                                   
Ultramarijn-
blauw
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Edele bescherming: Lakoppervlakken
De meester voor deuren en meubeloppervlakken is een deco-

ratieve lak. AURO biedt een hoogwaardige verflaag, die de 

oppervlakken er niet als kunststof laat uitzien. Het hout blijft 

ademend en wordt niet luchtdicht verzegeld. De AURO glans-
lak en zijdematlak (250/260) kunnen met water verdund wor-

den, zijn oplosmiddelvrij, goed met kwast of rol te verwerken 

en en erg voordelig in het gebruik. 

Hout en metaal – ook voor buiten 
Buiten heeft de glanzende Aqualak veelzijdige toepassings-

gebieden: carport, tuinhuis of zitbank stralen in interessante 

kleurnuances en trotseren hierbij de invloeden van wind en 

weer. Maar ook metalen voorwerpen zijn voor de lakbehande-

ling geschikt. Geverfd met de AURO-Aqualakken (glanzend) 

zien stoelen, hekken en balustrades er weer uit zoals op de 

eerste dag. 

· Voor hout en metaal
· Mild van geur, sneldrogend
· Met water te verdunnen, oplosmiddelvrij

Witte- en kleurig lak,  
Aqua* (250/260)

* gecontroleerd volgens DIN EN 71 Deel 3, Veiligheid van speelgoed.
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Afwisselende, kleurrijke veelzijdigheid
Terwijl witte lak in de woning vooral voor de decoratieve toets 

van de woonstijl wordt gebruikt, kan de kinderkamer er niet 

kleurrijk genoeg uitzien. Vooral hier moeten laksoorten wor-

den gebruikt die met het oog op haar inhoudsstoffen geen 

kwaad kunnen: de laksoorten van AURO. Ze zijn absoluut 

oplosmiddelvrij en daarom zeer goed voor mens en natuur. 

Voor niet bij elkaar horende tafels, stoelen en kasten kunnen 

de kleurnuances “wild” met elkaar worden gemengd.  

Op een solide grondlaag
Een veilige basis voor laksoorten vormt de AURO grondverf, 
wit (253), omdat deze voor een betere hechting zorgt op een 

oneffen ondergrond. Worden houtsoorten gebruikt met veel 

inhoudsstoffen, dan is voor een volgende laklaag AURO isola-
tie grondlaag (117) noodzakelijk.

Gedeelte uit de kleurkaart kleurige lakken, Aqua. Volle nuances gemengd met wit.  
Alle actuele kleurnuances op www.auro.com

Okergeel           Engels rood            Persisch rood                       Groen                   ZwartUltramarijn-
blauw
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HOUTEN VLOEREN

Houten vloeren  
– veredelen en verzorgen

Hout is een materiaal uit het 

leven. Dat zie je niet alleen op 

indrukwekkende wijze, dat voel 

je ook iedere keer bij het aanra-

ken ervan. Wanneer hout natu-

urlijk wordt behandeld, kunnen 

de open poriën luchtvochtigheid 

opslaan en indien gewenst weer 

aan de ruimte afgeven. Edele 

boenwassoorten en oliesoorten 

van AURO zijn de eerste keus 

indien u hout met natuurlijke 

producten wilt beschermen en 

levenslang van de voordelen  

wilt genieten. 

Massieve houten vloeren kunnen ook snel en eenvoudig wor-

den gereinigd. Onze samenstellingen, die al tientallen jaren als 

betrouwbaar gelden, verzorgen en reinigen uw vloeren grondig 

met zuivere plantaardige en minerale essenties. In het uitge-

breide AURO-programma vindt u voor elke houtsoort, elke 

vloer en elk plaatsingstype de geschikte beschermings- en 

verzorgingscomponenten. 

Voor liefhebbers van video’s
Op ons YouTube-kanaal „AURO TV“ vindt u gebruikersvideo’s over 
geselecteerde producten, evenals over een juiste vloerbehande-
ling met olie- en wassoorten uit het houtvloerprogramma van 
AURO: www.youtube.de/aurotv.
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HOUTEN VLOEREN

Oppervlaktebescherming –  
natuurlijk en betrouwbaar
Eén van de favoriete vloerbehandelingen is het oliën van plan-

ken en parket. Het geeft de vloer een poreus, vuilwerend 

oppervlak en tegelijkertijd een aantrekkelijk uiterlijk. De pro-

ducten van de AURO PurSolid-reeks geven een edele, „aan-

stekelijke“ kleurnuance, hebben geen oplosmiddel nodig en 

zijn zeer rijkelijk. Door het gebruik van zuiver natuurlijke stof-

fen hebben de oliesoorten een aangenaam milde reuk. 

Zo geniaal als eenvoudig
Met de AURO PurSolid harde olie (123) verkrijgt u op ruwe 

houtsoorten eenvoudig te verzorgen en esthetisch mooie 

oppervlakken. Deze is zeer degelijk en geeft het oppervlak 

een honingkleurige „touch“. De olie heeft een goede duur-

zaamheid en is ook voor kurkoppervlakken en sterk belaste 

houtoppervlakken zeer goed geschikt. 

· Voor alle houtsoorten
· Zeer degelijk
· Eenvoudig gebruik

PurSolid harde olie (123)
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HOUTEN VLOEREN

Water- en vuilafwerend
Houten vloeren die met AURO-olie zijn behandeld, kunnen 

d.m.v. een extra aangebrachte waslaag verder worden ver-

edeld. De was beschermt het waardevolle hout tegen sterke 

mechanische belastingen. De oplosmiddelvrije AURO harde 
was (171) geeft het hout een dunne beschermlaag, die de 

degelijkheid van de vloer verhoogt. De overvloedige balsem-, 

lijnolie en bijenwas bezorgen vloeren weer leven, een schitte-

rende glans en een aangenaam gevoel.

Geoliede en geboende houten vloeren zijn duurzame, natuur-

lijke oppervlakken die goed verzorgd en gerenoveerd kunnen 

worden. De vloeren kunnen worden geschuurd en meerdere 

keren weer worden geolied en/of nageboend 

worden.

Gereedschap reinigen
Kwasten, rollen en gereedschap voor vloerverede-
ling moeten natuurlijk na verrichte arbeid worden 
gereinigd. Hierbij helpt de AURO citrusverdunner (191). De olie  
met natuurlijke citroengeur kan ook ter verdunning van de AURO-
PurSolid-producten en voor de verwijdering van vlekken worden 
gebruikt. 
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Meer vrije tijd met AURO
Zo veelzijdig als onze klanten zijn ook hun eisen. Of het nu 

sporadische gebruikers zijn of professionele verwerkers, bij 

AURO vindt iedereen de juiste producten voor zijn wensen. 

Vooral ambachtsmensen en industriële klanten waarderen de 

rationele bewerking van grote oppervlakken met „2-in-1-pro-
ducten“. In één arbeidsgang wordt de houten vloer hierbij ge-

olied en geboend. Dit spaart tijd en zorgt voor zeer bestendige 

houten oppervlakken, die zonder problemen nabehandeld 

kunnen worden.  

· Erg voordelig in het gebruik
· Voor alle houtsoorten
· Eenvoudig gebruik

Eenmaalolie was,  
PurSolid (125)

De AURO eenmaalolie was, PurSolid (125) is het ideale pro-

duct voor haastige ambachtsmensen. Het kan eenvoudig op 

onbehandeld of voorgeolied hout worden aangebracht. Bij  

het polijsten erna ontstaat een perfect oppervlak in een uit-

stekende kwaliteit. Het olie-was-mengsel is oplosmiddelvrij, 

is dankbaar en geschikt voor objecten. Het kan ook eenvoudig 

door doe-het-zelvers worden verwerkt.
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· Antistatisch
· Voordelig geconcentreerd middel
· Reinigt, verzorgt en beschermt

Bijenwas onderhoudsmiddel (431)

Wereldnieuwtje
Clean & Care Wax – vochtige vloerdoekjes 
(680) voor de eenvoudige en hygiënische reini-
ging van hout-, kurk- en laminaatvloeren alsook geoliede en gebo-
ende houten oppervlakken en meubels. De doeken passen op alle 
gebruikelijke soorten vegers en zijn 100% composteerbaar.

Frisse geur in elke kamer
De meester onder de reinigers is de AURO bijenwas onder-
houdsmiddel (431). Dat is het universele, milde verzorgings-

middel voor alle vloeren die met olie of was werden behan-

deld. Het voordelige, geconcentreerde middel reinigt, verzorgt 

en beschermt tegelijkertijd. Het moet regelmatig samen met 

het schoonmaakwater worden gebruikt. De aangename, frisse 

citrusgeur laat kamers herleven.



23

HOUTEN VLOEREN

Logen
Voor lichte houten vloeren in Scandinavische stijl adviseren 

we een licht, wit gepigmenteerde loog voor nieuw, geschuurd 

hout binnen. De loog wordt vóór een behandeling met hout-

zeep gebruikt en creëert poreuze oppervlakken, die een zeer 

licht en natuurlijk uiterlijk hebben. Omdat naald- en loofhout-

soorten verschillende eigenschappen hebben, bieden wij 

AURO naaldhoutloog (401)  en AURO loofhoutloog (402) aan.

Houtzeep
De AURO-houtzeep (403) is een plantaardig zeepconcentraat 

voor gebruik op onbehandelde of met AURO naaldhoutloog/

loofhoutloog voorbehandelde, volledig houten vloeren bin-

nen. Deze kan worden gebruikt voor de reiniging en verzor-

ging van vloeren die met zeep behandeld zijn en is voor alle 

houtsoorten geschikt. 

Wenst u nog lichtere vloe-

ren, dan gebruikt u AURO- 
houtzeep wit (404). De lo-

gen en zeepsoorten zijn op 

plantaardige en minerale 

basis geproduceerd en zeer 

eenvoudig d.m.v. strijken, 

rollen of vegen aan te bren-

gen.

· Gebruiksklaar
· Met licht pigment
· Voor het licht houden van het hout

Naaldhoutloog  (401), 
Loofhoutloog  (402)



24

Biologisch en gecontroleerd 
Voor de fabricage van onze producten gebruiken 
we o.a. kbA-olie- en vetsoorten, alsook grond-
stoffen met ECOCERT-certificaat, om de biologi-
sche kwaliteit te garanderen. Ook bv. koolzaad-, 
lijn- en sojaolie zijn door het instituut voor markt-
ecologie getest en worden veel gebruikt.

BRILJANTE OPLOSSINGEN

Briljante oplossingen  
– elke dag

Als leidinggevende fabrikant 

van ecologische verfmaterialen, 

natuurlijke verfsoorten en ver-

zorgingsmiddelen, vervaardigen 

we onze producten met de ge-

ringst mogelijke belasting voor 

mens en natuur. Dit principe ge-

bruiken we natuurlijk ook voor 

onze reinigings- en verzorgings-

middelen uit de succesvolle 

reeks „Briljante oplossingen“.

Het assortiment bevat ook spe-

ciale reinigings- en verzorgings-

producten voor meubels, keu-

kens, vloeren en badruimtes. Alle inhoudsstoffen hebben een 

natuurlijke oorsprong en blijven in het productiecircuit. Ter 

bescherming van mens en milieu bevatten de producten 

alleen waardevolle essenties en inhoudsstoffen die voor een 

goed resultaat absoluut noodzakelijk zijn. Synthetische geu- 

ren irriterende stoffen, alsook overbodige substanties die 

schadelijk kunnen zijn voor uw huid, komen hier natuurlijk 

niet in voor. Dat is technische topkwaliteit in combinatie met 

de kracht van de natuur.

uit gecontroleerde 
biologische 

aanbouw

Olie- en vetten

gba



25

REINIGING & VERZORGING

Rozemarijn op de kast?  
Voor geoliede meubels is de AURO meubelonderhoud (662) 
zeer geschikt. De licht washoudende glanslaag heeft een 

kleurverdiepend en antistatisch effect. Waardevolle meube-

loppervlakken worden met natuurlijke verzorgingsstoffen 

(o.a. rozemarijnolie en bijenwas) hoogglanzend gemaakt en 

veredeld. In de doseervriendelijke trommel blijft de olie voor 

meermalig gebruik optimaal afgesloten.

· Milde reuk
· Oplosmiddelvrij
· Voor alle houtsoorten

Meubelonderhoud (662)

Eén voor alles  
Ook vloeren hebben soms wat aandacht nodig. Voor deze 

doeleinden hebben we de praktische „allrounder“ AURO 
parketreiniger (661) ontwikkeld. De olie met een lichte terug-

boenende werking is geschikt voor een grondige reiniging en 

voorzichtige verzorging van alle geoliede, geboende en ge-

lakte houtsoorten – intensief tegen vuil en beschermend voor 

het hout. Ook cotto- en zelfs laminaatvloeren kunnen hiermee 

worden behandeld en weer worden opgefrist.
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Taarten, gebak bakken, bakken...
„Eerst het werk, daarna het plezier“ luidt een bekend spreek-

woord. Het is echter vaak precies andersom. Om het poetsen 

na kook- en baksessies makkelijker te maken, is een greep 

naar de AURO ovenreiniger (660). Deze verwijdert zonder 

moeite harde korsten en ingebrande resten in de oven, op  

grilroosters en kookplaten en verspreidt een aangenaam 

frisse citrusgeur. 

Droomkeuken – een aanschaf voor het leven
Werkbladen en keukenfronten van massief hout moeten ste-

vig zijn en veel weerstand kunnen bieden. Daartoe moeten 

deze goed worden verzorgd. De oplosmiddelvrije AURO werk-
bladolie (108) beschermt op natuurlijke wijze tegen vuil en 

indringend water. Het bena-

drukt de vlammen in het 

hout en creëert een ade-

mend oppervlak voor een 

aangenaam kamerklimaat. 

De olie werkt aanstekelijk 

op de ondergrond, is be-

stendig en zeer duurzaam. 

Hiermee ziet uw droomkeu-

ken er altijd edel en ver-

zorgd uit.

· Met krachtige straal
· Schoon voor levensmiddelen
· Krachtige, effectieve reiniging

Oovenreiniger (660)
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Dynamisch duo
Ook linoleum oppervlakken of pvc-lagen zien er door het 

dagelijkse „overheen lopen“ niet mooi meer uit en hebben 

een regelmatige reiniging en verzorging nodig. De AURO lino-
leum reiniger (656) verwijdert zelfs hardnekkige vuile plekken 

en reinigt hierbij voorzichtig. De linoleum onderhoud (657) is 

de ideale aanvulling op het reinigingsmiddel. Dankzij een vuil-

werende, beschermende film, verlengt deze blijvend de 

levensduur van de linoleumoppervlakken. 

De beide producten in de handige 500ml-fles hebben een flip-

top-afsluiting, die het doseren kinderlijk eenvoudig maakt. 

Omwille van het milieu
Met de natuurlijke reinigings- en verzor-
gingsmiddelen van AURO bent u voor de 
dagelijkse werkzaamheden in de huishouding goed gewapend en 
levert u tevens een actieve bijdrage voor het milieu. Alle producten 
bestaan uit waardevolle inhoudsstoffen en zijn volledig biologisch 
afbreekbaar. U vindt een volledige lijst van het reinigings- en verzor-
gingsassortiment op www.auro.com.



Brochure overhandigd door:

S
ta

nd
 1

1_
20

15
. A

rt
.-

N
r.

 0
9

0
 2

2 
0

2 
3 

0
5 

Foto naslag: AURO in zoverre niet anders aangegeven. Panthermedia: 

S. 1 Phovoi R.; S. 4 oben links: Rainer Hillebrand; S. 16 unten: Matu-

ros Yaowanwaisit. Fotolia: S. 5 unten: Igor Yaruta; S. 8 unten: const-

rastwerkstatt; S. 9 oben: Patrizia Tilly; S. 14 unten: sonne fleckl; S. 15 

mittig: bimbo 13; S. 22 oben: IKO; S. 27 oben: Yuri Arcurs. iStockfoto: 

S. 6 unten: Dejan Ristovski; S. 11 oben: chuckcollier; S. 17 oben: null-

plus. Thinkstock: S. 19 unten: Ultra F; S. 21 unten: Jupiterimages.

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.de

AURO loopt consequent voorop op het gebied van ecologische 

natuurlijke verfsoorten, houtverzorging en reinigingsproducten. 

Onze lazuurverven, verf-, lak-, olie- en wassoorten, reinigings-  

en verzorgingsmiddelen die van natuurlijke stoffen gemaakt  

zijn, zijn krachtig en duurzamer dan bijna alle conventionele  

producten op de markt.


