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Päiväys: 25.7.2007 
 
TYÖTASOÖLJY No. 108 
 
Kuultava liuotteeton kovaöljy. Soveltuu erityisesti keittiön puisille työtasoille yms. kovassa 
rasituksessa oleville puupinnoille. 
 

 Helppo työstää. 
 Hyvä kestävyys. 
 Tasaa pinnan erilaisen imukyvyn. 
 Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus. 
 Testattu DIN 53160, syljen ja hien kestävyys (pinnasta ei irtoa hien ja syljen vaikutuksella 

mitään vaarallisia aineita). 
 Riittoisuus noin 12 – 30 m²/ l. Kulutus riippuu pohjan imukyvystä ja puulajista. Tarkka 

riittoisuus selviää testisivelyllä. 
 
 
Käyttö: 

 Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, tasainen, tarttuva, imukykyinen, puhdas, rasvaton, 
kemiallisesti neutraali ja ilman läpilyöviä aineita. 

 Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. 
 Alin käyttölämpötila +10 °C. 
 Levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai lastalla. 
 Ylimääräinen imeytymätön öljy poistetaan kokonaan 30 minuutin sisällä esim. 

nukkaamattomalla räsyllä. 
 
 
Vinkit: 

 Öljy nostaa esiin puun syyt ja syventää puun omaa väriä. 
 Mahdollista työstää uudelleen 24 tunnin jälkeen. 
 Lopullinen kestävyys/kovuus tulee 2- 4 viikon jälkeen. Tähän asti pintaa on syytä käsitellä 

varovaisesti. 
 Pinta puhdistetaan käsin lämpimällä vedellä. Jos likaa on enemmän, voidaan käyttää 

muutama pisara AWALAN astianpesuainetta No. 473. 
 Jälkihoidoksi suositellaan joko samaa Auron työtasoöljyä No. 108 tai Auron hoitoöljyä No. 

106. 
 Työkalut on syytä puhdistaa heti Auron kasviohenteella No.191, ja pestävä sen jälkeen 

vedellä ja Auron kasvissaippualla No. 411. 
 Tuote säilyy avaamattomana vähintään 24 kuukautta. 

 
 
Koostumus: 

 Pellavaöljy, vernissa-, risiini-, puu- ja saffloröljy-standöljy, sekä lyijytön kuivike.  
 Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. Huomioi mahdollinen 

allergisuus luonnonraaka-aineille. 
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Huomioitava: 

 Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä 
suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn. 

 Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin. 
 Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna. 
 Pakkausmateriaali läkkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen, jos sisältö on täysin 

kuivunut. 
 
 

Valmistaja: 
AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de 
 
 
Maahantuoja: 
Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi 
 


