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Päiväys: 30.7.2007 
 
 
LATTIAVAHA No. 187 
 
Vesiohenteinen – liuotteeton 
 
Nestemäinen balsami puulattian käsittelyyn ja ehostukseen. Muodostaa vettähylkivän pinnan 
puulattioille ja linoleumille. 
 

 Hengittävä ja myrkytön 
 Helppo puhdistaa ja hoitaa 
 Luonnonmukainen vaihtoehto 
 Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus 
 Testattu DIN 53160, hien- ja syljen kestävyys 
 Riittoisuus: 25 m2/l 

 
 
Käyttö: 

 Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puhdas ja rasvaton. 
 Pohjustettava AURO Kova pohjuste No. 127, hio tämän jälkeen kevyesti. Öljyisille ja 

parkkipitoisille puulajeille (kuten tammi, kastanja, kirsikkapuu) suositellaan AURO 
Erikoispohjuste No. 117, kiillotetaan kevyesti, ei hiota. 

 Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. 
 Käyttö lämpötilan tulisi olla yli +10 °C. 
 Levitä lyhytkarvaisella mohairtelalla. 
 Voidaan kiillottaa vaikka vaha ei olisi kovettunut. Kiillotus aikaisintaan 20 minuutin päästä, 

mutta viimeistään 60 minuutin kuluttua. Käytä lattianhoitokoneessa beigeä tai keltaista 
kiillotuslaikkaa. 

 Annetaan kuivua vähintään 12 tuntia ennen mahdollista uusintakäsittelyä 
 
  
Vinkit: 

 Tuote on maitomainen, mutta kuivuttuaan kirkas. 
 Kestää kevyttä käyttöä 24 tunnin jälkeen. 
 Kestää n. 2 viikkoa ennen kuin vaha saa lopullisen kovuuden. Ennen lopullista kovettumista 

ei suositella kosteus- eikä vesirasituksia. 
 Puhdista työvälineet vedellä ja Auro Kasvissaippualla No. 411. 
 Vahapintojen puhdistukseen ja hoitoon Auro Lattianhoitoaineella No. 437. 
 Säilyy avaamattomana vähintään 12 kuukautta. 

 
 
Koostumus: 

 Sideaineena pellava-, risiini-, auringonkukkaöljy, havupuuhartsiglyseroliesteri (osittain 
ammoniumsaippuasta), keitetty puuöljy, mehiläisvaha, karnaubavaha, mineraaliset 
täyteaineet, vesi, risiini- ja rapsiöljytensidit, lesitiini, metyyliselluloosa, ksantaani, boraatit, 
piihappo, Ca/Co/Zr- kuivikkeet (lyijyttömät). 

 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 
 Säilytys 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 
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