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AURO muurverf-voorstrijkmiddel – 301

AURO – TIB 301

Dichtheid Ca. 1,03 g/cm3 Gevarenklasse: niet van toepassing

Viscositeit Dikvloeibaar

Verdunning Voor verwerking in verhouding van 1:1 met water verdunnen

Verbruik Max. 0,05. l/m2 (20 m2/l) per keer; kan variëren: afhankelijk van applicatiemethode en kwaliteit
van het oppervlak. Exact verbruik d.m.v. een proef in het werk te bepalen.

Reiniging Gereedschap droog uitstrijken; daarna met water uitspoelen. Aangekoekte productresten inwe-
ken in 5% zeepoplossing van AURO ‘vloeibare zeep – 411’*; goed met water uitspoelen

Opslag Koel, vorstvrij en droog en afgesloten opslaan. Aangebroken verpakkingen snel verbruiken, of
voor beperkte duur bewaren met een weinig AURO ‘citrusolie – 191’* op het oppervlak. .
Opslagstabiliteit in ongeopende, originele verpakking ca. 1 jaar.

Verpakkingsmateriaal Polyethyleen. Voldoende geleegde verpakkingen kunnen gerecycleerd worden.

Afvalresten Ingedroogde productresten composteren of met huisvuil meegeven.
Vloeibare resten:  EAK 200112: ‘verf’ (volgens Europese Afvalcommissie).

Veiligheidsaanbevelingen Let tijdens verwerking op voldoende huidbescherming en ventilatie.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Grondstofsoort/Toepassing
Emulsie (concentraat om met water aan te maken) om sterk of ongelijkmatig zuigende, minerale ondergronden (gipsplaten, gipsve-
zelplaten, binnenstucwerk) voor te gronden; nabehandelen met AURO muurverven

Samenstelling
Water, lijnolie, lijnstandolie (regionaal, biol. landbouwproject), damar, boraten, caseïne, citrusolie. Bindend is onze actuele grond-
stoffenlijst met alle producten.

Kleur
Melkachtig; droogt transparant op.

Applicatie
Strijken met goede blokwitter, evt. Spuiten mogelijk.

Droogtijden bij normklimaat (20 °C / 60% rel. luchtvochtigheid)
- Oppervlak is droog en overschilderbaar na ca. 16 uur;
- Zuurstofopname bevordert de droging; zorg tijdens de droogtijd voor normale temperatuur en goede ventilatie;
- Om droogtijdvertragingen te vermijden mag het aangegeven verbruik niet worden overschreden. Controleer daarom het verbruik

tijdens de applicatie.

Veiligheidsadviezen en aanwijzingen
- Verwerkingstemperatuur minimaal 10 °C.
- Direct zonlicht en vochtinvloeden tijdens verwerking beslist vermijden.
- Bij houtproducten, zoals bij meubelplaat e.d., dienen de voorschriften van de fabrikant in acht te worden genomen, alsmede de

DIN normen voor schilder- en behangwerk, de nrs. 18 363, resp. 18 366.
-  Plaatmateriaal, voegen en plamuurplekken dienen voor behandeling gelijkmatig droog te zijn. De vochtigheid van minerale

plaatmaterialen mag niet boven de 1,3% liggen
- De luchtvochtigheid mag tijdens verwerking niet hoger zijn dan 70%.
- Spatten van gips, mortel e.d. dienen tevoren te worden verwijderd.
- Krassen, gaten en voegen e.d. met plamuur uitvullen.
- Plamuur glad afwerken en evt. schuren.
- Stof dient zorgvuldig te worden verwijderd.
- Voor en tijdens verwerking goed ventileren.



Gebruiksaanwijzingen
AURO muurverf voorstrijkmiddel - 301

1. ONDERGROND
1.1 Geschikte ondergronden
Sterk of ongelijkmatig zuigende minerale ondergronden (gipsplaten, gipsvezelplaten, binnenstucwerk).
1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond
Ondergrond dient onbehandeld, droog, vast, poreus, vetvrij, draagkrachtig, hechtend en zonder doorslaande inhoudsstoffen te zijn.

2. NIEUW WERK
2.1 Voorbereiding van de ondergrond
- Ondergrond reinigen, vegen, stofzuigen en vervuiling in de vorm van cement- en stucstukken afstoten, schuren.
- Sinterhuid, resp. bindmiddelophopingen in oppervlak mechanisch verwijderen
- Schuurstof en vuil verwijderen door stofzuigen, vegen.
2.2 Gronden
- Muurverf voorstrijkmiddel 1:1 met water verdunnen en met een goede witkwast aanbrengen.
- Voorstrijkmiddel dient volledig door de ondergrond te worden opgenomen.
- Niet opgenomen productresten met de witkwast verdelen en door laten drogen.
2.3 Afwerking
- Na voldoende doordroging met AURO muurverven, AURO ‘structuurgrondlaag – 302’* of AURO ‘structuurpleister – 311’*.

* Zie betreffende technische informatiebladen.
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