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Päiväys: 25.7.2007 
 
 
LATTIALAKKA No. 267 
 
Silkinkiiltävä – vesiohenteinen – liuotteeton 
 
Ympäristöystävällinen, kuultava lattialakka normaalin mekaanisen rasituksen alaisille sisätilojen 
puulattioille  
 

 Puolikiiltävä, liuotteeton 
 Johdonmukainen ekologinen raaka-ainevalinta 
 Soveltuu leluille EN 71/3 mukaan 
 Syljen- ja hienkestävä DIN 53160 mukaan 
 Testattu DIN 68861 mukaan, Osa 1, kemiallinen vaatimusluokka 1C 
 Testattu DIN 51131 mukaan, liukumisenesto, luokka 1-3 
 Testattu ENV 13696 mukaan, kulumiskestävyys, luokka 1-2 
 Riittoisuus: n. 16 m2/l (valmistajan ilmoittama). 

 
 
Käyttö: 

 Pohjan on oltava puhdas, tartuntakykyinen sekä vapaa värjäävistä tai kuivumista 
hidastavista aineista. 

 Esikäsittely AURO kovapohjustusaineella No. 127, kevyt hionta. Öljyä ja parkkihappoa 
runsaasti sisältävät puulajit (esim. tammi, kastanja ja kirsikkapuu) käsitellään AURO 
erikoispohjustusaineella N:o 117, kiillotetaan kevyesti kiillotuslaikalla, ei hiota. 

 Sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. 
 Ei saa käyttää alle + 10 °C lämpötilassa. 
 Sivellään telalla (lyhytnukkainen lakkatela) ohuesti ja tasaisesti. 
 Riittävän kuivausajan jälkeen (n. 24 h) suoritetaan toinen sively. 

 
 
Vinkit: 

 Tuote on maitomainen, mutta muodostaa kuitenkin kuivuttuaan kirkkaan pinnan. 
 Täysin kuiva n. 8-10 tunnin kuluttua. 
 Viimeistelyvalmis n. 24 tunnin kuluttua. 
 Lopullinen kovuus saavutetaan n. 5 päivässä. 
 Työvälineet puhdistetaan vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411 tai AURO kasvi-

palsamiohenteella No. 191. 
 Puhdistus ja hoito AURO lattianpuhdistusaineella No. 427. 
 Säilyvyys avaamattomassa astiassa: vähintään 12 kuukautta. 

 
 
Koostumus: 
Vesi, kasvipohjainen sideaine (pellavaöljy, risiiniöljy, auringonkukkaöljy, hartsi-glyseriini-esteri, 
osittain ammoniumsaippuan muodossa), mineraalitäyteaineet, piihapot, tensidit (risiini- ja 
rapsiöljystä, sokeritensidi, lesitiini), mehiläis- ja karnaubavaha, selluloosaeetteri, boraatit, 
kuivikkeet (lyijyttömät). 
 

 Luonnon väriaineet eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. 
 Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.  

 
 
 



 TUOTEKORTTI Sivu 2/2  

Pajutex Oy pajutex@pajutex.fi www.pajutex.fi 
Upokaskuja 6-8 Puh. 09-8512101 www.auro.fi 
01450 Vantaa Fax 09-8512642  

 
 
Huomioitava: 

 Käytetyt rievut levitetään yksittäin kuivumaan, ei saa laittaa myttyyn. (Kuivuvien öljyjen 
aiheuttama itsesyttymisvaara). 

 Säilytettävä lasten ulottumattomissa viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. 
 Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa kotitalousjätteisiin. 
 Nestemäiset jäämät: EAK-koodi 080112 tai 200128, EAK-merkintä: väriaineet. Pakkaus: 

valkopelti. Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voi viedä metallikierrätykseen. Noudata 
turvallisuustieto- ja teknisiä ohjelehtiä.  

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


