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Päiväys: 25.7.2007 
 
 
ÖLJYMAALI No. 250  
 
Vesiohenteinen kiiltävä, liuotteeton peittävä maali sisä- ja ulkopinnoille 
 

 Sopii puun ja metallin maalaukseen sisällä ja ulkona. 
 Valmistettu luonnonmukaisista raaka-aineista. 
 Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus. 
 Soveltuu EN 927 mukaisesti puun käsittelyyn ulkona. 
 Testattu DIN 53160, hien- ja syljen kestävyys. 
 Riittoisuus noin 12,5 m2/l.  

 
 
Käyttö:  

 Pohjan tulee olla kiinteä, kuiva, kem. neutraali, pölytön, rasvaton ja ruostumaton. 
 Vanhat maalipinnat puhdistetaan, poistetaan rasvat ja hiotaan. Irtonaiset vanhat maaliosat 

irrotetaan kokonaan  
 Tasoitukseen ja silottamiseen käytetään Auron Maalisilotetta no. 231. 
 Pohjustus: ulkona - käsittelemätön puu: käsitellään Auro puupohjusteella No. 124, jos 

tarpeellista niin käytetään sinistymisenestoainetta. 
 Täyteliäät puulajit kuten tammi tulee pohjustaa Auron Erikoispohjusteella No. 117. 
 Pohjamaalaus: sisällä ja ulkona puupinnat maalataan kerran Auron Pohjamaalilla No. 253, 
 Metallit ulkona: yksi maalauskerta Auron ruosteenestomaalilla no. 234, sisällä: ei 

tarpeellista. 
 Pintamaalaus puu ja metalli: maalataan yksi – tai kaksi kertaa Auro öljymaalilla no. 250, 

ulkona: maalataan 2 kertaa Auro öljymaalilla no. 250. 
 Ennen käyttöä sekoitettava hyvin. Tarvittaessa ohennetaan vedellä. 
 Alin käyttölämpötila on 10 Cº 
 Levitys siveltimellä (akryylisivellin) tai lyhytkarvaisella mohairtelalla ohuesti ja tasaisesti.  

 
 
Vinkit: 

 Pölykuiva noin 8 - 10 tunnin kuluessa. (normaaliolosuhteissa: +20 Cº ilmankosteus 60 %). 
 Uudelleen maalattavissa noin 24 h kuluttua. Ennen seuraavaa maalauskertaa annetaan 

kuivua riittävästi ja hiotaan kevyesti. 
 Läpikuiva noin 5 vuorokauden kuluttua. 
 Työvälineiden puhdistus heti työn jälkeen vedellä sekä Auron- kasvissaippua No. 411 ja 

sen jälkeen huuhdellaan vedellä.  
 Avaamattomat pakkaukset säilyvät vähintään 12 kk kuivassa ja viileässä, ei saa jäätyä. 

 
 
Koostumus: 

 Vesi, kasvispohjaisina sideaineina (auringonkukka- ja risiiniöljy, vernissa, 
havupuuhartsiglyseroliesteri osittain ammoniumsaippuasta), maapigmentit ja täyteaineet, 
risiini- ja rapsiöljytensidit sekä sokeritensidit, Piihappo, Selluloosaeetteri, lyijyttömät 
kuivikkeet, boraatit, lesitiini. 

 Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. Huomioi mahdollinen 
allergisuus luonnonraaka-aineille. 
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Huomioitavaa: 

 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 
 
 

Tuotekoodi: Värisävy: 
no. 250-15 okrankeltainen 
no. 250-33 englanninpunainen 
no. 250-37 persianpunainen 
no. 250-55 ultramariinisininen 
no. 250-65 kromivihreä 
no. 250-83 ruskea 
no. 250-87 oksidinruskea 
no. 250-90 valkea 
no. 250-99 musta 
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