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Seinämaalit

AURO 321 SEINÄMAALI*

Päästövapaa, hyvän peittokyvyn 
omaava ja pesunkestävä valkoinen 
dispersiomaali, jonka sideaineena 
kasvipohjainen REPLEBIN®.

AURO 321 tarjoaa parasta puhtautta 
mitä maaliteollisuudella on tarjota.

Raaka-aineet: Vesi, mineraalitäy-
teaineet, titaanidioksidi, Replebin®, 
kaliumsilikaatti, silikaatti, selluloosa, 
rypsi-, risiiniöljystä valmistetut 
pinta-aktiiviset aineet

Värisävyt: Sävytettävissä 
sävytyskoneella A ja “C” pohja

AURO 321 Seinämaali ilman säilöntäaineita.

Maalin säilyminen ilman Metyyli-isotiatsolinoni -kemikaaleja 
on merkittävä askel maaliteollisuudessa. 

AURO 321 maalia voivat todennäköisesti* käyttää kemikaaleil-
le herkistyneet henkilöt ilman oireita.

Tämä on markkinoiden ainoa sävytyskoneella sävytettävä 
seinämaali luonnon raaka-aineista ilman säilöntäaineita. Kun 
olet valitsemassa seuraavaa maalauskertaa varten sopivaa 
tuotetta valitse itsesi, perheesi ja luonnon kannalta paras 
vaihtoehto: AURO 321.

*todennäköisesti koska olisi väärin väittää tuotetta kaikille soveltuvaksi, koska kemikaaleille 
herkistyneet henkilöt reagoivat eri tavalla.

✓ ✓ PäästötönHengittävä ✓ Säilöntäaineeton*

Kaikki AUROn seinämaalit valmistetaan mahdollisimman 
puhtaista luonnon raaka-aineista ilman muovisideaineita tai 
liuottimia.

Päästöttömän kasvipohjaisen sideaineen Replebin® ansiosta 
maalit ovat nopeasti kuivuvia ja säilyttävät valkoisuutensa 
pitkään. 

 

Seinämaalit tarttuvat erinomaisesti alustaansa ja maalattu pinta 
on kestävä ja pestävä. 

Seinämaalit on sävytettävissä lähes kaikkien sävykarttojen 
mukaan, ja nyt myös AUROn omalla sävytysjärjestelmällä täysin 
luonnonmukaisia pigmenttejä käyttäen.

Kehittynein koostumus on uudessa AURO 321 maalissa, jossa  
ei ole Metyyli-isotiatsolinoni -kemikaaleja.

AgBB
-tested

According to the criteria of the 
Committee for the Health-related 

Evaluation of Building Products (AgBB)

 H
ig

hly recommended for living areas. 

SÄILÖNTÄAINEETON



AURO 320 SEINÄ- JA KATTOMAALI

Oikea valinta sinulle joka etsit edul-
lista mutta ekologista ja luonnon-
raaka-aineista valmistettua maalia. 
Seinä- ja kattomaali on biohajoava, 
hengittävä ja päästötön. 

AURO 524 PLANTODECOR  
SEINÄMAALI

Innovatiivinen liuotinvapaa muoviton 
seinämaali, jonka sideaineena on 
biogeeninen Replebin®. 

AgBB
-tested

According to the criteria of the 
Committee for the Health-related 

Evaluation of Building Products (AgBB)

 H
ig

hly recommended for living areas. AgBB
-tested

According to the criteria of the 
Committee for the Health-related 

Evaluation of Building Products (AgBB)

 H
ig

hly recommended for living areas. 

Raaka-aineet: vesi, mineraali-
täyteaineet, Replebin®, titaanidiok-
sidi, selluloosa, rypsi-ja risiiniöljy, 
ammoniakki, bentsisotiatsolinoni, 
metyyli-isotiatsolinoni

Värisävyt:  Sävytettävissä. A-pohja

Helppo maalattavuus ja loistavat 
kulutusominaisuudet yhdistyvät 
markkinoiden peittävimmässä 
maalissa.  

Raaka-aineet: vesi, mineraalitäy-
teaineet, Replebin®, titaanidioksidi, 
selluloosa, rypsi- ja risiiniöljy, 
ammoniakki, bentsisotiatsolinoni, 
metyyli-isotiatsolinoni

Värisävyt:  Sävytettävissä. A-pohja

Kun hankit AURO tuotteen voit olla varma ettei 
huoneilmaan vapaudu haitallisia yhdisteitä.

 

Näin varmistat oman ja perheesi hengittämän 
sisäilman puhtauden.

suomenluonnonmaalit.fi



Kalkkimaalit ja kalkkitasoitteet

AURO 328 HUONEILMAA 
PUHDISTAVA MAALI

Maailman ainoa ekologinen 
sisäilman epäpuhtauksia poistava 
seinämaali.

Tuotteen erityiset raaka-aineet kalkin 
kanssa toimivat katalysaattorina, 
jotka aktivoituvat valon avulla. Reak-
tiossa hajut ja ilman epäpuhtaudet 
pilkkoutuvat neutraaleiksi aineosa-
siksi. Tämä on se puhtain mahdolli-
nen ekologinen seinämaali!

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: vesi, kalsiumhydrok-
sidi, titaanidioksidi, mineraalitäyteai-
neet, selluloosa

Värisävyt: Tuote sävytetään itse 
lisäämällää maalin sekaan  AURO 
350 värillistä kalkkimaalia.

Säilöntäaineeton, 
liott eeton, muoviton ja 

hengitt ävä huoneilmaa 
puhdistava maali

Kalkkimaaleilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia muihin maalei-
hin verrattuna. Kalkkimaalien luontaisesti korkea ph arvo auttaa 
maalia säilymään ilman lisättyjä säilöntäaineita. Lisäksi maalin 
ph arvo toimii maalatussa seinä- tai kattopinnassa huoneilmaa 
desionfioivana elementtin. Aidot kalkkimaalit myös hengittävät, 
ja antavat kosteuden siirtyä rakenteeseen ja rakenteesta.

AURO 328 Huoneilmaa puhdistavalla maalilla saavutetaan 
terveellinen sisäilma. Maali hajottaa ruuanhajun sekä huone-
kalujen, mattojen ja tupakan erittämät hajut. Se hajottaa myös 

Tuotteen erityiset raaka-aineet kalkin 

✓ ✓ PäästötönHengitt ävä ✓ Säilöntäaineeton

epäpuhtaudet, esimerkiksi orgaaniset yhdisteet ja mikro-or-
ganismit kuten liuotinhöyryt (VOC), formaldehydin, bakteerit ja 
homeen.

Huomaa että kaikki kalkkimaalit joita meille kaupataan, eivät 
ole valmistettu sammutetusta kalkista (kalsiumhydroksidi), 
vaan ne ovat muovisideaineisia tavallisia lateksimaaleja. Näillä 
maaleilla ei ole aidon kalkkimaalin hyviä ominaisuuksia.

AgBB
-tested

According to the criteria of the 
Committee for the Health-related 

Evaluation of Building Products (AgBB)

 H
ig

hly recommended for living areas. 



AURO 350 VÄRILLISET  
KALKKIMAALIT

Ammattilaatuinen värillinen kalkki-
maali. Käytetään sellaisenaan, tai 
sekoitetaan valkoisiin kalkkimaali 
ja laastituotteisiin sävyn aikaansaa-
miseksi.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydrok-
sidi, titaanidioksidi, mineraaliset täy-
teaineet ja väripigmeniti, selluloosa. 

Värisävyt: 7 valmissävyä

AURO 751 KALKKIKASEIINI-
SEINÄMAALI

Jauhemuotoinen seinämaali lähes 
kaikille pinnoille.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Mineraalitäyteaineet, 
titaanidioksidi, maitokaseiini, kalsiu-
mhydroksidi, natriumbikarbonaatti, 
selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

AURO 342 KALKKITASOITE

Jauhemuotoinen tasoituslaasti 
seinien ylitasoitukseen tai stucco 
työskentelyyn. 

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Mineraalitäyteaineet, 
kalsiumhydroksidi, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

AURO 326 KALKKIMAALI

Edullinen vaihtoehto kalkkimaa-
lia etsivälle. Aito sammutettuun 
kalkkiin perustuva perusmaali kuiviin 
sisätiloihin.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille 

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydrok-
sidi (sammutettu kalkki), mineraali-
set täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

AURO 344 PROFI KALKKIMAALI

Ammattilaatuinen aito kalkkimaali. 

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille  sisällä ja seinäpinnoil-
le ulkona

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhyd-
roksidi, titaanidioksidi, mineraaliset 
täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

AURO 345 HIENO LAASTI

Ammattilaatuinen hieno kalkkilaasti. 
Käytetään kalkkimaalin tavoin. Jättää 
rappausta muistuttavan pinnan.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhyd-
roksidi, titaanidioksidi, mineraaliset 
täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

AURO 347  TASOITUSLAASTI

Ammattilaatuinen aito kalkkilaasti. 
Levitetään lastalla. Voidaan kuvio-
telata.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhyd-
roksidi, titaanidioksidi, mineraaliset 
täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

AURO 327 HOMEENESTOMAALI

Ehkäisee hometta korkean pH-arvon 
ansiosta! Liuotteeton ja hengittävä sisä-
seinämaali, jossa on khyvä peittokyky.

Käyttökohteet: Kivi, tiili, harkko, 
rappaus, betoni, tai kipsilevy seinä ja 
kattopinnoille sisällä

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydrok-
sidi (sammutettu kalkki), mineraali-
set täyteaineet, selluloosa

Värisävyt: Valkoinen. Sävutettävissä 
AURO 350 Värillisillä kalkkimaaleilla.

suomenluonnonmaalit.fi
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AURO 250 KIILTÄVÄ 
KALUSTEMAALI

Kiiltävä vesiohenteinen luonnon raa-
ka-aineista valmistettu maali puu- ja 
metallipintojen maalaamiseen sisällä 
ja ulkona.

Tuote on valmistetty luonnon-
raaka-aineista ja on näin ollen 
hengittävä ja kemikaalivapaa vaih-
toehto turvalliseen pintakäsittelyyn 

AURO  260 HIMMEÄ 
KALUSTEMAALI

Silkinhimmeä vesiohenteinen luon-
non raaka-aineista valmistettu maali 
puu- ja metallipintojen maalaami-
seen sisällä

AURO 160 Kuultomaali Väritön
AURO 160 Kuultomaali Valkoinen

Hengittävä luonnonöljyistä valmis-
tettu silkinhimmeä öljypohjainen 
kuultomaali.

Käyttökohteet: Seinät, katot ja 
kalusteet.

Raaka-aineet: Vesi, pellavaöljy *, 
kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla 

hapoilla *, mineraalitäyteaineet, 
rypsi-, risiiniöljy, koboltiton kuivike, 
risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, 
piihappo, titaanidioksidi , * ami-
nosaippua, piihappoa, selluloosaa, 
ksantaania

Värisävyt: 
Väritön, voidaan sävyttää sävytys-
koneella. 

Valkoinen on kuultovalkoinen.

Kuultomaalit

AURO 814 Kuultovallkoinen 
Hirsisuoja

Markkinoiden ainoa vegaaninen 
pintakäsittelyaine hirsipinnoille, joka 
sisältää vain biodynaamisesti tuotet-
tuja luonnonmukaisia raaka-aineita. 

Tuote on markkinoiden ekologisin 
ja eettisin vaihtoehto hirsipintojen 
käsittelyyn.

Muovittomana (tuote ei sisällä 
akrylaattia) se hengittää, eli päästää 
vesihöyryn lävitseen antaen hirren 
toimia, kuten sen on tarkoituskin. 
Hengittävänä ja päästöttömänä 
Tuote parantaa asumismukavuutta 
hirsirakennuksissa. VOC on aidosti 
nolla.

Käyttökohteet: Seinät, katot ja 
kalusteet.

Raaka-aineet: Vesi, auringon-
kukkaöljy*, titaanidioksidi, kolofoni 
glyseroliesterin orgaanisia happoja*, 
piihappo, pinta-aktiiviset aineet, 
jotka on valmistettu rypsi- ja risii-
niöljyistä, koboltittomat kuivikkeet, 
pellavansiemenöljy*, risiiniöljy*, 
piihappo, selluloosa, rasvahapot, 
ksantaani.

Värisävyt: Kuultovalkoinen

Kalustemaalit
kotonasi. 

Käyttökohteet: Kalusteet ja lattia.

Raaka-aineet: Vesi, pellavaöljy 
*, mineraalipigmentit, kolofoni 
glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla 
*, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risii-
niöljy, koboltiton kuivike, risiiniöljy 
*, auringonkukkaöljy *, piihappo, 
selluloosa, ksantaani* amino-saip-
pualla

Värisävyt: Useita valmissävyjä. 
Valkoinen voidaan sävyttää A-poh-
jana (vaaleat sävyt)

Tuote on valmistetty luonnon-
raaka-aineista ja on näin ollen 
hengittävä ja kemikaalivapaa 
vaihtoehto turvalliseen pintakäsitte-
lyyn kotonasi.

Käyttökohteet: Kalusteet

Raaka-aineet: vesi, pellavaöljy *, 
kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla 
hapoilla *, mineraalitäyteaineet, 
rypsi-, risiiniöljy, mineraalipigmen-
tit, kuivausaineet (koboltittomat), 
risiiniöljy *, auringonkukkaöljy *, 
piihappo, titaanidioksidi , * ami-
nosaippua, piihappoa, selluloosaa, 
ksantaania

Värisävyt:Useita valmissävyjä. Val-
koinen voidaan sävyttää A-pohjana 
(vaaleat sävyt)

• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3

• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3

• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3

• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3

AgBB
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According to the criteria of the 
Committee for the Health-related 

Evaluation of Building Products (AgBB)

 H
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hly recommended for living areas. 



Vahat

AURO 107 HOITOVAHA*

Helppo hoito- ja suoja-aine kaikille 
vahatuille puukalusteille ja lattioille. 
Likaa ja vettähylkivä, hengittävä ja 
antistaattinen.

AURO 128 ÖLJYVAHA*

AURO Öljyvaha on helposti levitettä-
vä ja nopeasti imeytyvä tuote

Käyttökohteet: Puuiset lattiat ja 
huonekalut sisällä.

Raaka-aineet: Pellavaöljy, risiiniöljy, 
karnaubavaha, koboltiton kuivike, 
mehiläisvaha

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

AURO 187 PUUVAHA*

Muodostaa puulattioille ja linoleu-
mille vettähylkivän pinnan, joka 
parantaa pinnan kulutuskestävyyttä 
ja helpottaa puhtaana pitoa.

Käyttökohteet: Lattiat ja kalusteet

Raaka-aineet: Vesi, risiiniöljy *, 
kiinanpuuöljy, pellavaöljy *, kolofoni 
glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla 
*, mineraalitäyteaineet, rypsi-, risii-
niöljy, koboltiton kuivike, karnauba-
vaha *, mehiläisvaha *, selluloosa, * 
amino-saippuna, auringonkukkaöljy 
*, rasvahapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

AURO 370 LASYYRIVAHA

Hengittävä luonnonvahoista valmis-
tettu kuultava laseerausvaha, joka 
on tarkoitettu maalatuille pinnoille 
sisätiloissa. 

Käyttökohteet: Seinät

Raaka-aineet: Vesi, steariinihappo, 
mehiläisvaha, mineraalipigmentit, 
kalium, bentsisotiatsolinoni, metyy-
li-isotiatsolinoni

Värisävyt: Useampi sävy, joita 
voidaan käyttää sellaisenaan tai 
sekoittaa keskenään.

AURO 171 KOVAVAHA*

Väritön liuotteeton ja puuvaha

Käyttökohteet: Puulattioille ja 
huonekaluille sekä puun, korkin ja 
lasittamattomien laattojen käsitte-
lyyn ja suojaukseen sisällä.

Raaka-aineet: Pellavaöljy, risiiniöljy, 
karnaubavaha, mehiläisvaha, kobol-
titon kuivike

Värisävyt: Väritön

suomenluonnonmaalit.fi

Käyttökohteet: Kaikki vahatut 
pinnat

Raaka-aineet: Vesi,kiinanpuuöljy, 
pellavaöljy *, rypsi-, risiiniöljy, 
karnaubavaha *, mehiläisvaha *, 
auringonkukkaöljy *, risiiniöljy *, 
selluloosa,koboltiton kuivike, rasva-
hapot *, amino-saippualla

Värisävyt: väritön

✓

✓

Päästötön

Hengitt ävä

✓

Säilöntäaineeton*
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• 
Safety for toys •

Certified in line 
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EN 71-3

Kalustemaaleja, kuultomaaleja, vahoja ja öljyjä käytetään usein 
pinnoilla jotka ovat pienten lasten kosketeltavissa. 
Siksi kaikki AURO tuoteperheen lattioille tai kalusteille soveltuvat 
tuotteet on testattu ja hyväksytty tähän tarkoitukseen. 

DIN 53160 hien- ja syljenkestoja EN 71-3 lelujen turvallisuus



Öljyt
✓ ✓ PäästötönHengitt ävä ✓ Säilöntäaineeton

AURO 106 HOITOÖLJY

Helppo hoito- ja suoja-aine kaikille 
öljyttyille puukalusteille ja lattioille. 

Likaa ja vettähylkivä, hengittävä ja 
antistaattinen.

Raaka-aineet: Vesi, kiinanpuuöljy, 
pellavaöljy *, rypsi-, risiiniöljy, aurin-
gonkukkaöljy *, risiiniöljy *, selluloo-
sa, koboltiton kuivike, rasvahapot, * 
amino-saippualla

AURO 108 Työtasoöljy

Suojaa pinnat likaa ja vettä vastaan. 
Korostaa puun sävyjä.

Käyttökohteet: Uusille ja vanhoille 
puisille keittiön työtasoille. Tuote 
soveltuu puhtaan käsittelemättömän 
työtason öljyämiseen, tai aikai-
semmin öljyllä käsitellyn työtason 
huoltokäsittelyyn. 

Raaka-aineet: Kiinanpuuöljy, 
pellavaöljy, auringonkukkaöljy, 
risiiniöljy, kasviperäisiä rasvahappoja 
ja kobolttivapaa kuivike.

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

AURO 110

Luonnon raaka-aineista valmistettu 
hengittävä öljy puupintojen käsitte-
lyyn ulkona.

Käyttökohteet: Terassit ja puutar-
hakalusteet

Raaka-aineet: kiinanpuuöljy, pella-
vaöljy, appelsiiniöljy, puutärpätti, mi-
neraalipigmentit, kuivike, rasvahapot, 
titaanidioksidi, piidioksidi, lesitiini

Värisävyt: Kovapuu

AURO 115 Puutarhakalusteöljy

Liuotteeton puutarhakalusteöljy, joka 
soveltuu lähes kaiken tyyppisille 
puulajeille

Käyttökohteet: Terassit ja puutar-
hakalusteet

Raaka-aineet: vesi, pellavaöljy *, 
kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla 
hapoilla *, rypsi-, risiiniöljyä, piihap-
poa, risiiniöljyä *, auringonkukkaöljyä 
*, * aminohappoina, mineraalipig-
menttejä, selluloosaa, rasvahappoja, 
kuivausaineita ( koboltittomat), 
ksantaani

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3

• 
Safety for toys •

Certified in line 
with

EN 71-3



AURO 117 ERIKOISPOHJUSTE

Erityinen pohjamaali puulajeille jos-
sa runsaasti aktiivisia aineita. Estää 
oksien läpilyöntiä. 

Käyttökohteet: Tammii, saarni, 
kirsikka, pähkinä, lehtikuusi, bambu, 
seetri, korkki ja painekyllästety puu.

Raaka-aineet: Appelsiiniöljy, 
puutärpätti, pellavansiemenöljy, 
kolofonia glyseroliesteri orgaanisilla 
hapoilla, piidioksidi, savi, kuivikkeet 
(koboltittomat), auringonkukkaöljy, 
risiiniöljy, hydrattu risiiniöljy, lesitiini, 
alkoholi

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

AURO 123 KOVAÖLJY

Suojaa pinnat likaa ja vettä vastaan. 
Korostaa puun sävyjä.

Käyttökohteet: Lattiat, kalusteet.

Raaka-aineet: Kiinanpuuöljy, 
pellavaöljy, auringonkukkaöljy, 
risiiniöljy, kasviperäisiä rasvahappoja 
ja kobolttivapaa kuivike.

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

AURO 127 KOVAPOHJUSTE

Vesiohenteinen, liuotteeton pohjuste, 
joka on tarkoitettu puulattioiden 
pohjustamiseen ennen vaha- tai 
lakkakäsittelyä sisätiloissa.

Käyttökohteet: Lattiat, seinät ja 
kalusteet.

Raaka-aineet: Vesi, mineraali-
täyteaineet, pellavansiemenöljy *, 
kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla 
hapoilla *, rypsi-, risiiniöljy, kobol-
titoon kuivike, risiiniöljy *, aurin-
gonkukkaöljy *, * aminohappona, 
selluloosa, rasva hapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää

AURO 128 ÖLJYVAHA

AURO Öljyvaha on helposti levitettävä 
ja nopeasti imeytyvä tuote, joka on 
tarkoitettu kaikenlaisten puupintojen, 
erityisesti lattioiden ja huonekalujen, 
suojaamiseen sisätiloissa.

Käyttökohteet: Puuiset lattiat ja 
huonekalut sisällä.

Raaka-aineet: Pellavaöljy, risiiniöljy, 
karnaubavaha, koboltiton kuivike, 
mehiläisvaha

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää
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Lakat

AURO 251 KIILTÄVÄ
KALUSTELAKKA

Liuotin vapaa, kiiltävä ja väritön 
lakka. Hyvän hankauskestävyyden 
omaava luonnon raaka-aineista 
valmistettu kalustelakka.

Käyttökohteet: Puisille huoneka-
luille ja käyttöesineille sisätiloissa. 

Raaka-aineet: Vesi, kolofoni 
glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla 
*, pellavaöljy *, auringonkukkaöljy *, 
mineraalitäyteaineet, kuivike (kobol-
titon), risiiniöljy *, rypsi-, risiiniöljy *, 
amino-saippua, selluloosa

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää 
sävytyskoneella.

AURO 261 HIMMEÄ 
KALUSTELAKKA

Liuotin vapaa, himmeä ja väritön 
lakka. Hyvän hankauskestävyyden 
omaava luonnon raaka-aineista 
valmistettu kalustelakka.

Käyttökohteet: Puisille huoneka-
luille ja käyttöesineille sisätiloissa

Raaka-aineet: Vesi, kolofoni 
glyseroliesteri orgaanisilla hapoilla 
*, mineraalitäyteaineet, pellavansie-
menöljy *, auringonkukkaöljy *, kui-
vike (koboltiton), risiiniöljy *, rypsi-, 
risiiniöljy *, aminohappo, selluloosa, 
rasvahapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää.

AURO 267 LATTIALAKKA

Silkinkiiltävä vesiohenteinen 
lattialakka.

Käyttökohteet: Normaalin mekaa-
nisen rasituksen alaisille sisätilojen 
puulattioille. 

Raaka-aineet: Vesi, pellavaöljy *, 
kolofoni glyseroliesteri orgaanisilla 
hapoilla *, mineraalitäyteaineet, 
rypsi-, risiiniöljy, kuivike (koboltiti-
ton), risiiniöljy *, auringonkukkaöljy 
*, piihappo *, amino-saippualla, 
selluloosa, piihappo, mehiläisvaha *, 
rasvahapot

Värisävyt: Väritön, voidaan sävyttää 
sävytyskoneella.

LIPEÄKÄSITELTYÄ LATTIAA

LAKATTUA LATTIAA

AURO 211 SELLAKKA KIILTÄVÄ*

Perinteinen sellakka

Käyttökohteet: Kalusteet

Raaka-aineet: Alkoholi, sellakka

Värisävyt: Väritön

AURO 213 SELLAKKA HIMMEÄ*

Perinteinen himmeä sellakka

Käyttökohteet: Kalusteet

Raaka-aineet: Alkoholi, sellakka, 
piihappo, lesitiini, karnaubavaha

Värisävyt: Väritön

AURO 146 STANDÖLJYLAKKA*

Raaka-aineet: Pellavaöljy, mine-
raalipigmentit, mineraalitäyteaineet, 
titaanidioksidi, balsamitärpätti, ap-
pelsiiniöljy, sinkkivalkoinen, lesitiini, 
piihappo, kuivikkeet (muun muassa 
kobolttisuolat), rasvahapot

Värisävyt: Valkoinen (maali)
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- luonnon raaka-aineista -

Lipeä & Suopa

AURO  401 HAVUPUULIPEÄ*

Käyttövalmis, kevyesti pigmentoitu 
lipeä tuoreen, hiotun havupuun esi-
käsittelyyn ja vaalentamiseen ennen 
käsittelyä AURO Puusaippuoilla. 

Käyttökohteet: Lattiat ja muu 
massiivipuu.

Raaka-aineet: vesi, kalsiumhyd-
roksidi, kalium-lipeä, titaanidioksidi, 
selluloosa

Värisävyt: Väritön valkaiseva.

AURO 402 KOVAPUULIPEÄ*

Käyttövalmis, kevyesti pigmentoitu 
lipeä tuoreen, hiotun lehtipuun 
esikäsittelyyn ja vaalentamiseen 
tarkoitettu tuote ennen käsittelyä 
AURO Puusaippuoilla. 

Käyttökohteet: Lattiat ja muu 
massiivipuu.

Raaka-aineet: vesi, sitruunahappo, 
alkoholi, titaanidioksidi, ksantaani, 
oranssi öljy, rosmariiniöljy

Värisävyt: Väritön valkaiseva.

AURO 403 PUUSAIPPUA VÄRITÖN*

Kasvisaippuatiiviste

Käyttökohteet: Lattiat. Soveltuu 
käsittelemättömän sekä lipeällä tai 
saippualla käsiteltyjen täyspuisten 
pintojen puhdistukseen ja hoitoon.

Raaka-aineet: vesi **, kalium-saip-
pua, auringonkukkaöljy **, alkoholi, 
palmunydinrasva **, kookosrasva **, 
soijaöljy **, sitruunahappo, risiiniöljy 
**, kalium, rapsiöljy **

Värisävyt: Väritön

AURO 404 PUUSAIPPUA 
VALKOINEN*

Valkoista pigmenttiä sisältävä kasvi-
saippuatiiviste

Käyttökohteet: Lattiat. Soveltuu 
käsittelemättömän sekä lipeällä tai 
saippualla käsiteltyjen täyspuisten 
pintojen puhdistukseen ja hoitoon.

Raaka-aineet: vesi, titaanidioksidi, 
** kaliumsaippua, auringonkukkaöl-
jyä **, alkoholi, palmunydinrasva 
**, kookosrasva **, soijaöljy **, 
sitruunahappo, risiiniöljy **, kalium, 
rapsiöljy **

Värisävyt: Kuultovalkoinen

Homeenpoisto & homepesu

AURO 412 HOMEPESU*

Tehokas homepesuaine luonnon 
raaka-aineista. 

AURO 413 HOMEENESTO*

Klooriton homeenestoaine, joka ei 
valkaise, eikä kuluta pintaa. 

Tuote on nopeavaikutteinen ja tur-
vallinen käyttää silti eritäin tehokas 
homeiden ja sieni-itiöiden poistoon 
kodin pinnoilta. 

Käyttökohteet: Soveltuu mm. ke-
raamisille laatoille, laattasaumoille, 
puulle, muoville ja tapetille.

Raaka-aineet: vesi, vetyperoksidi, 
alkoholi, etikka, sokeri-pinta-aktiivi-
nen aine, asparagiinihappo

Tehokassuoja hometta vastaan

Käyttökohteet: kaikilla tiili-, rappa-
us-, puu-, tapetti- ja maalipinnoilla. 
Toimii asuintiloissa, kellareissa, 
kylpyhuoneissa sekä veneissä ja 
asuntovaunuissa.  Kuivuttuaan tuote 
on päällemaalattavissa.

Raaka-aineet: vesi, alkoholi, 
salisyylihappo, sokeri-pinta-aktiivi-
nen aine.



Kun haluat tietää ekologisesta ja vähemmän  
kemikaaleja sisältävästä pintakäsittelystä,  

me autamme sinua oikeissa valinnoissa!

Suomen Luonnonmaalit Oy

Tehtaanmyymälä:  
Upokaskuja 6-8, 01450 Tuusula

 
09-851 2101 

info@suomenluonnonmaalit.fi

 
Verkkokauppa: suomenluonnonmaalit.fi
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