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Natuurlijk wonen  
– natuurlijk AURO

Innovatie en ecologie
AURO is impulsgever en marktleider in de dynamische groeimarkt 
van natuurlijke verfmiddelen. Al sinds meer dan 30 jaar bieden we 
door specialisten op het hoogste technische niveau ontwikkelde 
ecologische producten voor veel toepassingsgebieden, zoals bv. 
nieuwbouw, renovaties, huishouden, hobby en tuin.  

Onze verfsoorten, oliesoorten, wassoorten alsook reinigings- en 
verzorgingsproducten worden met de grootste ecologische conse-
quentie 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 ontwikkelen: Reple-
bin®. Hiervoor is in Braunschweig een 1,1 miljoen € dure productinstal-
latie in bedrijf genomen. Hiermee kan het bindmiddel gemaakt wor-
den 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 grondstof-
fen worden systematisch onderzocht op ecologische en chemisch-tech-
nische geschiktheid voor de fabricage van onze hoogwaardige natuur-
lijke 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, menswaar-
dige arbeidsvoorwaarden, verenigingsvrijheid en vrije 
loon-onderhandelingen.  

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 een-
voudig uitzoeken welke grondstof-
fen 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
AURO gebruikt sinds 2012 groene energie. Momenteel wordt deze energie  

geleverd door de lokale leverancier BS Energy/Naturstrom. Op het dak van het 

productiegebouw zijn zonnepanelen geïnstalleerd.  Daarnaast gebruikt AURO 

uitsluitend energie uit hernieuwbare bronnen. Het certificaat van  

BS Energy/Naturstrom bevestigt dat door de aankoop  

van groene energie - in plaats van de conventionele  

energiemix - voor 2 jaar, 209 ton CO2 en 206g kernafval  

zijn bespaard ten voordele van het milieu.

Over CO2 gesproken: Als´s werelds grootste verfprodu-

cent hebben we in 2007 „CO2-neutraliteit“ bereikt,  

zoals de gerenommeerde Climate Neutral Group  

heeft aangetoond. Sindsdien hebben we een aantal inspanningen gedaan om 

onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden.Onze samenwerking 

met bedrijven als Interseroh en Belland Dual, die de door AURO in Duitsland in 

omloop gebrachte verkoopverpakkingen registreren en de recycling van mate-

rialen bewaken en organiseren, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

De jaarlijkse vermindering van de CO2-uit-

stoot wordt berekend en gecertificeerd. We 

zijn blij dat we op deze manier aan de biodi-

versiteit en aan een positief effect op het 

klimaat bijdragen.
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WANDEN EN PLAFONDS

Wanden en plafonds –  
welbehagen een vorm geven
Geen enkel ander vormgevingselement treft de geest zo direct  
als een indrukwekkende kleur. Voor een goed woonklimaat scheppen  
AURO-kleuren de beste voorwaarden. Ze bieden veelzijdige  
vormgevingsmogelijkheden voor mooi-
ere wanden en plafonds, en dat op een 
natuurlijke wijze. 

Onze verfsoorten voor wanden bestaan 
uit plantaardige en minerale grondstof-
fen die volgens het principe van de 
kleinst mogelijke belasting voor mens 
en milieu zijn vervaardigd. Alle inhouds-
stoffen worden openbaar gemaakt en 
toegelicht. Op deze manier zorgen we 
voor transparantie, zodat klanten van 
AURO altijd weten wat in hun vier eigen 
wanden wordt verwerkt. 

Voor wanden en plafonds biedt AURO 
diverse conserveringsmiddelvrije en anti-allergische producten aan. U 
vindt het bijhorende merkteken op de etiketten van de betreffende 
producten of raadpleeg de productlijst op www.wr-trade.eu/auro-
colors/nl.



7

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 wintermaanden nog meer. 
Daarom is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige wandverfsoorten 
te verwerken, die geen belangrijke bron voor belasting van de lucht in 
binnenruimtes vormen. De zogenoemde „vluchtige organische verbin-
dingen“ (VOC) spelen hierbij een grote rol. Dit zijn stoffen die makkelijk 
verdampen resp. al bij lage temperaturen (bv. kamertemperatuur) een 
gasvormige toestand hebben.  

Ons hele productassortiment, vooral op het gebied van wanden en 
plafonds, voldoet aan de eisen van de Franse VOC-verordening met 
de beste cijfers A of A+. Meer dan drie vierde van het relevante pro-
ductenpakket wordt met A+ beoordeeld. Bovendien voldoen onze 
wandverfsoorten aan de Decopaint richtlijn (2004/42/EU). 
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Decopaint richtlijn
2004/42/EG

Aanbevolen voor woonruimtes
Voor een uniforme gezondheidsbeoorde-
ling van de uitstoot door materialen die 
bij bouw en renovatie worden verwerkt, 
heeft de Duitse AgBB* een beoordelings-
schema gemaakt. AURO biedt producten uit alle toepassingsgebieden die 
volgens dit schema werden gecontroleerd en daarom vooral voor binnen-
ruimtes ten zeerste aan te bevelen zijn. 

* Commissie voor gezondheidsbeoordeling van bouwproducten

AgBB
-gekeurd

Volgens de criteria van de 
commissie voor hygiënische 

beoordeling van bouwproducten
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WANDEN EN PLAFONDS

Grondlagen voor muurverven
Om betere resultaten bij het verven te verkrijgen, is het noodzakelijk 
om de wanden zorgvuldig voor te bereiden. Als kleine scheurtjes of 
gaatjes niet voor het schilderen worden gevuld, zullen deze oneffenhe-
den na het aanbrengen van de verflaag nog beter zichtbaar zijn. Grond-
lagen voor muurverven maken het mogelijk om oppervlakken met 
gelijkmatige of ongelijkmatige absorptie te egaliseren, of zorgen voor 
een betere hechting op moeilijke oppervlakken.

De Universeelplamuur (339) kan worden gebruikt op alle conventi-
onele binnenoppervlakken, zoals gips, leem, beton, silicaatpleisters, 
kalkzandsteen, gipsplaat of glasvezeldoek. Het product is klaar voor 
gebruik en kan worden aangebracht met de rol, spatel of spuitpistool. 
Vervolgens gladstrijken met een spatel. Het afgewerkte oppervlak kan 
worden geschilderd met alle AURO-muurverven.

Ideale voorbereiding

Grotere scheuren en gaten moeten eerst worden 
gevuld met het Muurvulmiddel (329). Meng het 
poeder met water en breng het gelijkmatig aan 
met een spatel of een spaan.
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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 aangenaam binnenklimaat. 
Rauhfaserbehang en goed gedroogd stucwerk zijn prima ondergronden 
voor traditionele muurverven. De openporige oppervlakken worden 
hiermee niet afgesloten en door de milde geur is het verwerken prettig. 
Daarnaast 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-Projectmuurverf (524) beter uit. De matte  
uitstraling zorgt samen met een goede dekkracht en minimaal  
druppen en spatten voor een perfecte afwerking. Voor ongelijk of  
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
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WANDEN EN PLAFONDS

De klassieker
Leemverf is een erkende verf met veel positieve eigenschappen. Ze is 
door en door milieuvriendelijk, van productie tot afvoer. Leem veroor-
zaakt geen allergieën en verbetert het binnenklimaat door het regule-
ren van de luchtvochtigheid. Bovendien geeft de leemverf een fijn en 
glad effect aan de muur en trekt aandacht.

· Geschikt voor alle ondergronden en binnenruimtes
· Zonder conserveringsmiddelen
· Eenvoudige herwerking

Leemverf – 
professionele kwaliteit (331)

De crèmewitte leemverf, professionele kwaliteit, is de eerste kant-en-
klare leemverf op de markt die geen conserveringsmiddelen bevat. De 
verf is geschikt voor alle binnenmuren. Ze is spatwaterdicht en daar-
door ook geschikt voor gebruik in de keuken en de badkamer. De 
crèmewitte kleur van de verf zorgt voor een aantrekkelijk en verfijnd 
oppervlak.
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· Geschikt voor alle ondergronden en binnenruimtes
· Zonder conserveringsmiddelen
· Eenvoudige herwerking

Echt ecologisch
Het bijzondere aan  COLOURS FOR LIFE : Het is een ecologische en 
emissievrije muurverf. De erkende en unieke AURO-filosofie op het 
gebied van grondstoffen wordt hier ook strikt nageleefd. Dankzij het 
biogene bindmiddel Replebin® van plantaardige oorsprong dat volle-
dig is ontwikkeld door de AURO-laboratoria en dankzij nieuwe mine-
rale pigmenten kunnen nu nieuwe, krachtigere en meer tinten worden 
gecreëerd. En dit alles zonder toevoeging van synthetische pigmenten.

COLOURS FOR LIFE Premium muurverf (555) en Leemverf,  
professionele kwaliteit (535) zijn geheel ecologische en emissievrije 
machinaal gekleurde muurverven, verkrijgbaar in bijna 800 kleuren op 
basis van ecologische pigmenten. 

WANDEN EN PLAFONDS

Kleuren naar wens bij AURO: 
AURO is de eerste verffabrikant die erin geslaagd is een mechanisch 
kleursysteem te ontwikkelen met echt ecologische pigmenten voor 
muurverf.
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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 schimmelaantasting te voorkomen en blinken ze uit door een zeer 
goede dekkende kracht evenals een eenvoudige verwerking.

Verreikende eigenschappen
Voor de klassieke kalkverflaag is onze Professionele kalkverf (344) de 
eerste keus. Deze is geschikt voor sterk dekkende verflagen op een mine-
rale ondergrond, zoals kalkpleisterlagen of kalkzandsteen, maar ook op 
bv. beton, leem, structuur of gipskarton.

Voor een betere hechting op moeilijke of onbekende ondergronden, of 
in het geval van een vorige laag van een ander type verf, adviseren wij 
de Hechtlaag - fijn (505) als basis. De Professionele kalkverf heeft een 
hoge witgraad 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 pro-
fessionele AURO-kalkverf getest en gaf het oordeel „Topklasse“.

Geen emissie
Producten met een puur minerale samenstelling, zoals kalkverfsoorten, 
hebben in principe geen uitstoot en voldoen daarom aan alle criteria 
volgens het AgBB-beoordelingsschema. Dankzij hun vochtregulerende 
eigenschappen verbeteren deze het kamerklimaat.

Professionele kalkverf (344)

· Natuurlijke klimaatregulering
· Hoge wit-graad, zeer rijk
· Effectieve schimmelprofylaxe
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WANDEN EN PLAFONDS

Kleurige verleiding
Voor de kleurige kick in het professionele kalkassortiment  
zorgen de kleurnuances van de Kalkverfmengkleur (350). AURO-kalk-
producten kunnen hiermee aangekleurd of overschilderd worden. De 
kleurige kalkverfsoorten kunnen hierbij willekeurig met elkaar worden 
gemengd. Zowel het schimmelremmende effect alsook het kalk-typi-
sche 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  
kleurenwaaier (hoofdstuk 3) en onze presentatiesystemen voor  
kleuren en technieken geven het volledige scala aan  
mogelijkheden weer. 

Structurele verschillen
De gebruiksklare AURO Structuur kalkpleister, 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.
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Meubels en houten oppervlakken – 
beschermen en verfraaien
Hout is altijd nog één van de meest natuurlijke bouwproducten. Elk 
meubelstuk dat hieruit gemaakt wordt, heeft een individueel vlampat-
roon en de typische houtgeur draagt bij tot een aangenaam woonkli-
maat. 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 
helemaal geen schadelijke additieven nodig. Op alle etiketten staat pre-
cies vermeld wat er in de verfsoorten zit. Op deze manier zorgen we 
voor transparantie, zodat iedereen altijd weet wat hij in zijn vier wan-
den verwerkt.
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Natuurlijk A+
Ook onze aqua-laksoorten en lazuurverven voldoen aan de eisen van 
de Franse VOC-verordening met de hoogste cijfers A+. De lijst met  
grenswaarden concentreert zich, naast de totale uitstoot van vluchtige  
organische verbindingen, o.a. op de aanwezigheid van formaldehyde, 
toluol en ethylbenzol. Met deze uitstekende testresultaten leveren 
onze producten een belangrijke bijdrage tot het voorkomen van emis-
sies, 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 leidinggevende onderneming 
voor ecologische verfstoffen hebben we deze lagen, die belangrijk zijn 
voor het speelgoed, volgens DIN 53160 (speeksel- en zweetechtheid) 
en volgens de nieuwste versie (vanaf 07/2013 vrij kobalt) van de EN 
71-3 (speelgoednorm) met succes gecontroleerd. Dat betekent dat hou-
ten speelgoed met een goed geweten kan worden gelakt of met lazu-
urverf worden beschilderd.

Ke
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bewijs afgegeven volgens

      Speeksel- en zweetech
t

• 
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eid voor speelgoed •

Gecertificeerd
volgens

EN 71-3
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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 verwer-
ken, de verflaag is transparant en laat de specifieke vlammen van het 
hout doorschijnen. Buiten beschermen de verfpigmenten het hout 
tegen vergrijzing door uv-stralen. Daarom zijn lazuren heel goed voor 
gevels geschikt.   

Natuurlijke houtbescherming zonder biociden
De AURO Houtbeits, Aqua (160) is oplosmiddelvrij, met water te ver-
dunnen en snel drogend. Zijn milde geur onderscheidt hem duidelijk 
van conventionele lazuurverven en maakt de verwerking zeer aan-
genaam. Waardevolle, natuurlijke inhoudsstoffen zorgen ervoor dat 
het hout na het verven ademend blijft. Of het nu binnen of buiten is, 
met de vele harmonische kleurnuances krijgt men een permanente 
houtbescherming, 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
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Het komt op de grondlaag aan
Sommige houtsoorten hebben een hoog gehalte aan looistoffen,  
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 inhouds-
stoffen kunt u met AURO Harde 
grondlaag (127) voorbehandelen. 
De grondlagen vormen een „afslui-
tende 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 kleurnu-
ances van de houtlazuurverf, die 
ook met elkaar kan worden 
gemengd. 

Gedeelte uit de kleurenkaart houtlazuur, Aqua. Alle actuele kleurnuances op www.wr-trade.eu/auro-colors.

Wit                        Okergeel              Grenen                Oranje                Robijnrood         Mahonie

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

Glanzende of matte bescherming voor hout en metaal
De meester voor deuren en meubeloppervlakken is een decoratieve lak. 
AURO biedt een hoogwaardige transparente, die de natuurlijke kleur en 
structuur van het hout onthullen. De oppervlakken zijn gemakkelijk te 
onderhouden en zijn resistent tegen mechanische belasting en vocht. 
U kunt kiezen voor een glanzende (515) of een matte afwerking (518). 

COLOURS FOR LIFE - ook voor buiten
Buiten heeft de CFL-lak veelzijdige toepassingsgebieden: carport, 
tuinhuis of zitbank stralen in interessante kleurnuances en trotse-
ren hierbij de invloeden van wind en weer. Maar ook metalen voor-
werpen zijn voor de lakbehandeling geschikt. Geverfd met de 
AURO-CFL-lakken  zien stoelen, hekken en balustrades er weer uit 
zoals op de eerste dag.

• Hoge dekkingsgraad
• Zeer goede vloeibaarheid
• Hoge oppervlaktestabiliteit

CFL - witte of gekleurde lak mat 
of glanzend (516/517)*

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

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 worden gebruikt die met  
het oog op de 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
Bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen zoals eik, es of kastanje, 
voorkomt de waterverdunbare Grondlaag voor lak (510) het ontstaan 
van vlekken in de laklaag, zoals ook uitbloeingen op druk- en zoutgeïm-
pregneerd hout in de autoclaaf.

Bovendien egaliseert de grondverf een onregelmatige absorptie van het 
oppervlak en is daarom de beste voorbereiding voor een perfecte ver-
flaag met COLOUR FOR LIFE-lakken, mat of glanzend. De Anti-roest-
grondverf (519) beschermt metalen oppervlakken tegen corrosie. 
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Tuinhout onderhouden
Tuinmeubilair en terrashout moeten regelmatig worden onderhouden 
om de kleur en kwaliteit te behouden. De pigmentatie van de natuur-
lijke olie beschermt de tuinmeubelen tegen verkleuring door UV- 
straling.

Bescherming en verzorging van tuinmeubels
Houten meubelen in de tuin hebben bescherming nodig. Regen, zon en 
dagelijks gebruik kunnen het hout beschadigen. De tuinmeubelen zijn 
dan niet langer aantrekkelijk en nodigen niet meer uit tot ontspannen. 
Bescherm uw tuinmeubilair tegen het weer en u zult er jarenlang van 
kunnen genieten.

De toepassing van Tuinmeubelolie (102) zorgt voor een water- en vuil-
afstotend oppervlak. De oplosbare oliën in het product zijn ademend 
en schilferen niet af. Vochtvariaties worden gereguleerd en de water-
bestendigheid wordt verbeterd. De pigmentatie geeft aan het oppervlak 
een verfrissende kleur en versterkt de natuurlijke uitstraling van het 
hout.
Eenvoudig aan te brengen met een doek of kwast. Een eerste laag aan 
het begin van het seizoen en een tweede in de herfst en uw tuinmeu-
belen behouden hun oorspronkelijke glans.

Reiniging en verzorging 
De geoliede houten tuinmeubelen worden blootgesteld aan weer en 
wind. Het is daarom essentieel om ze regelmatig schoon te maken. Voor 
een effectieve reiniging biedt AURO de Tuinhoutreiniger (801) aan. Ver-
volgens het hout opfrissen met AURO Tuinmeubelolie (102). En uw 
meubels zijn als nieuw!
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MEUBELS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN

Bescherming en verzorging van uw terras
Houten terrassen hebben bescherming nodig tegen het weer en het 
dagelijks gebruik. De zonnestralen kunnen ervoor zorgen dat de houten 
planken grijs worden. Vochtigheid bevordert de groei van algen en 
schimmels wat het terras lelijk kan maken. Bescherm uw houten terras 
met een olie, die de vochtigheidsgraad reguleert en tegelijkertijd tegen 
de zonnestralen beschermt. Bovendien vormt olie een onderhouds-
vriendelijke laag.
 
De Terrasolie (110) heeft een waterafstotende werking en beschermt 
het hout tegen vuil. Het laat het hout ademen en schilfert niet. Het 
reguleert vochtigheidsschommelingen en verbetert de weerbestendig-
heid aanzienlijk. De pigmenten in de olie geven het hout een jonge, 
natuurlijke kleur en beschermen tegen UV-stralen.  Het resultaat is een 
duurzaam, onderhoudsvriendelijk oppervlak.

Reiniging en verzorging 
Na de winter maken mos, algen en vuil het terras lelijk. Het verwijderen 
van dit vuil met de Tuinhoutreiniger (801) maakt uw terras minder 
glad. Verfris vervolgens het hout met de terrasolie in de overeen- 
komstige kleur.

• Water- en vuilafstotend
• Voor een verfijnde look
• Eenvoudige toepassing

Terrasolie (110)
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HOUTEN VLOEREN

Houten vloeren  
– veredelen en verzorgen

Hout is een materiaal uit het leven. 
Dat zie je niet alleen op indrukwek-
kende wijze, dat voel je ook iedere 
keer bij het aanraken ervan.  
Wanneer hout natuurlijk 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 worden gerei-
nigd. Onze samenstellingen, die al tientallen jaren als betrouwbaar 
gelden, verzorgen en reinigen uw vloeren grondig met zuivere 
plantaardige en minerale essenties. In het uitgebreide AURO-pro-
gramma 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 vloerbehandeling 
met olie- en wassoorten uit het houtvloerprogramma van AURO: 
www.youtube.de/aurotv.
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HOUTEN VLOEREN

Hoogwaardige afwerkingen langdurig onderhoud met 
natuurlijke oliën
Massief houten vloeren, parket of plankenvloeren vallen niet alleen 
op door hun mooie uiterlijk, maar ook door hun aangename opper-
vlak en het warm gevoel. Behandeld met natuurlijke olie kunnen de 
open poriën vocht uit de lucht opslaan en indien nodig weer afgeven 
aan de ruimte. Geoliede houten vloeren hebben een edele klank en 
worden door een diepe impregnering permanent beschermd.

De AURO Harde olie, Classic (126) is een sneldrogende harde olie 
voor gebruik binnenshuis. Voor enkelvoudige behandeling van nor-
maal belaste hout- en kurkoppervlakken of als grondlaag voor absor-
berende oppervlakken vóór een verdere olie- en wasbehandeling. De 
olie heeft een honingkleur. Wie liever een lichter oppervlak behoudt 
kan daarvoor de wit gepigment harde olie, Classic (126-90) nemen. 
Met de wit gepigmenteerde harde olie behoudt onbehandeld hout 
zijn natuurlijke lichte kleur gedurende lange tijd zonder de indruk te 
wekken wit geschilderd te zijn.

· Perfect voor kurkoppervlakken
· Zeer resistent
· Eenvoudige toepassing 

Harde olie, Classic (126)
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HOUTEN VLOEREN

Oppervlaktebescherming –
natuurlijk en betrouwbaar

Eén van de favoriete vloerbehandelingen is het oliën van  

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

oppervlak en tegelijkertijd een aantrekkelijk uiterlijk. De  

producten van de AURO PurSolid-reeks geven een edele,  

kleurnuance, hebben geen oplosmiddel nodig en zijn zeer  

zuinig. Door het gebruik van zuiver natuurlijke stoffen hebben de 

oliesoorten een aangenaam milde reuk.

Ook oliën kunnen kleur bekennen!
De Oliemengkleuren (150) zijn verkrijgbaar in 8 kleuren op basis van 
fijn gezeefde, lichtbestendige minerale en aardse pigmenten. Voor het 
kleuren van oliën en impregneermiddelen uit het AURO PurSolid en 
Classic assortiment. 

· Voor alle houtsoorten
· Zeer zuinig
· Eenvoudige toepassing

PurSolid harde olie (123)

Zo geniaal als eenvoudig
Met de AURO PurSolid Harde olie (123) verkrijgt u op ruwe houtsoor-
ten eenvoudig te verzorgen en esthetisch mooie oppervlakken. Deze 
is zeer zuinig en geeft het oppervlak een honingkleurige „touch“. De 
olie heeft een goede duurzaamheid en is ook voor kurkoppervlakken 
en sterk belaste houtoppervlakken zeer goed geschikt.
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HOUTEN VLOEREN

Water- en vuilafstotend
Houten vloeren die met AURO-olie zijn behandeld, kunnen d.m.v. een 
extra aangebrachte waslaag verder worden veredeld. De was 
beschermt het waardevolle hout tegen sterke mechanische belastin-
gen. De oplosmiddelvrije AURO Harde was (171) geeft het hout een 
dunne beschermlaag, die de weerstand van de vloer verhoogt. De rijke 
balsem-, lijnolie en bijenwas geven aan uw vloeren weer leven, een 
schitterende glans en een aangenaam gevoel. Geoliede en geboende 
houten vloeren zijn duurzame, natuurlijke oppervlakken die goed ver-
zorgd en gerenoveerd kunnen worden. De vloeren kunnen worden 
geschuurd en meerdere keren weer worden geolied en/of nageboend.

Kwasten, rollen en gereedschap voor vloerveredeling 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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HOUTEN VLOEREN

· Antistatisch
· Zeer zuinig concentraat
· Reinigt, verzorgt en beschermt

Bijenwas onderhoudsmiddel (431)

Gewoon uniek
Clean & Care Wax – vochtige vloerdoekjes (680) 
voor de eenvoudige en hygiënische reiniging van 
hout-, kurk- en laminaatvloeren alsook geoliede 
en geboende 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 onderhoudsmid-
del (431). Dat is het universele, milde verzorgingsmiddel voor alle 
vloeren die met olie of was werden behandeld. Het zuinig geconcen-
treerd middel reinigt, verzorgt en beschermt tegelijkertijd. Het moet 
regelmatig samen met het schoonmaakwater worden gebruikt. De 
aangename, frisse citrusgeur laat kamers herleven.
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HOUTEN VLOEREN

Grondreiniging
Soms kan vuil op geoliede en met was behandelde vloeren niet meer 
worden verwijderd door eenvoudige reiniging of onderhoud. In dit 
geval is een grondige reiniging van deze oppervlakken en een opfris-
sing van de behandeling noodzakelijk. Herstel de glans van zwaar ver-
vuilde gewaxte vloeren met Bijenwas vloerreiniger (421). Deze reini-
ger verwijdert oude waslagen, reinigt grondig en vormt een nieuwe, 
dunne, beschermende waslaag. Ideaal voor houten, parket-, cotto- en 
kurkvloeren. Breng een regelmatige laag onverdund aan met een 
doek, pad of borstel. Laat inwerken. Schrob de vervuilde gebieden 
grondig en verwijder vuil en overtollig product. Vervolgens het 
oppervlak polijsten. 

Tip: Door het uiteindelijke polijsten ontstaat een zeer dunne waslaag. 
Indien gewenst kan het oppervlak verder worden behandeld met 
AURO Harde was (171).

Voor liefhebbers van video’s 
Op ons YouTube-kanaal vindt u een producttoepassingsvideo. Bezoek 
ons hier: www.youtube.com/aurotv. 
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Biologisch en gecontroleerd 
Voor de fabricage van onze producten gebruiken 
we o.a. gbA-olie- en vetsoorten, alsook grondstof-
fen met ECOCERT-certificaat, om de biologische 
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, natuur-
lijke verfsoorten en verzorgings-
middelen, vervaardigen we onze 
producten met de geringst  
mogelijke belasting voor mens  
en natuur. Dit principe gebruiken 
we natuurlijk ook voor onze  
reinigings- en verzorgings- 
middelen uit de succesvolle reeks 
„Briljante oplossingen“.

Het assortiment bevat ook speciale 
reinigings- en verzorgingsproduc-
ten voor meubels, keukens, vloeren 

en badruimtes. Alle inhoudsstoffen hebben een natuurlijke  
oorsprong. Ter bescherming van mens en milieu bevatten de  
producten alleen waardevolle essenties en inhoudsstoffen die voor 
een goed resultaat absoluut noodzakelijk zijn. Synthetische  
geuren 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
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BRILJANTE OPLOSSINGEN

Werkbladen en keukenfronten van massief hout moeten stevig
zijn en veel weerstand kunnen bieden. Daartoe moeten deze goed 
worden verzorgd. De oplosmiddelvrije AURO Werkbladolie (108) 
beschermt op natuurlijke wijze tegen vuil en indringend water. Het 
benadrukt de structuur van het hout in het hout en creëert een ade-
mend oppervlak voor een aangenaam ruimteklimaat. De olie werkt 
stimulerend op het oppervlak en is zeer duurzaam. op de ondergrond, 
is bestendig en zeer duurzaam. Hiermee ziet uw droomkeuken er 
altijd edel en verzorgd uit. 

Omwille van het milieu 
Met de natuurlijke reinigings- en verzorgingsmiddelen van AURO 
bent u voor de dagelijkse werkzaamheden in het huishouden 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 verzorgingsassortiment op www.wr-trade.eu/auro-
colors. 

· zuiver natuurlijke oliën
· zeer krachtig
· eenvoudige toepassing

Werkblad olie (108)
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REINIGING & VERZORGING

Koekjes bakken met plezier...
„Eerst het werk, daarna het plezier“ luidt een bekend spreekwoord. 
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. 

Voor een stralende glans
Voor stralend schone roestvrijstalen oppervlakken. De Roestvrij-
staal reiniger (663) verwijdert effectief hardnekkige resten van  
spoelbakken, kookplaten en potten en pannen. Zacht op het opper- 
vlak. In een praktische metalen fles met schroefdop.

· Met krachtige straal
· Geschikt voor contact met levensmiddelen
· Krachtige, effectieve reiniging 

Oovenreiniger (660)
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REINIGING & VERZORGING

Een krachtige oplossing
Voor bijzonder hardnekkige gevallen bieden 
wij de Kalk- en roestverwijderaar (654) aan. Dit reinigingsproduct 
verwijdert snel en effectief kalkaanslag en roestvlekken. Voor uni-
verseel gebruik - van de keuken tot de garage. Praktische toepas-
sing met de sproeier.

· Milde reuk
· Oplosmiddelvrij
· Voor alle houtsoorten

Meubelonderhoud (662)

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 meubeloppervlakken worden met 
natuurlijke verzorgingsstoffen (o.a. rozemarijnolie en bijenwas) hoog-
glanzend gemaakt en veredeld. In de doseervriendelijke metalen fles 
met schroefdop blijft de olie voor meermalig gebruik optimaal afgeslo-
ten. 
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