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AURO - TM 329  

Product 
Poedervormig vulmiddel, met water aan te maken. 
Toepassing 
Egaliseren van oneffenheden in minerale ondergronden zoals 
muren en plafonds en voor het vullen van scheuren, gaten en 
voegen alvorens te behangen of te verven. Niet geschikt voor 
vloeren, permanent vochtige ruimten of buitenshuis. 
Technische  eigenschappen 
Wit, poedervormig produkt; met water mengen tot een chemisch 
neutrale, gemakkelijk verwerkbare substantie. 
Verwerkingstemperatuur minimaal 10°C.  Hardt na de 
verwerkingstijd (zie bij: droogtijd) uit tot een volume-vaste, 
poreuze, witte substantie uit. Na volledige doordroging bestand 
tegen spatwater, schuurbaar en met geschikte AURO- produkten 
overschilderbaar. 
Biologisch- ecologische eigenschappen 
Geen uitscheiding van giftige of schadelijke gassen; vrij van 
gechloreerde koolwaterstoffen of andere persistente (niet 
afbreekbare) milieuvergiften. Geen uitscheiding van schadelijke 
gassen uit het doorgedroogde produkt dat, ook bij direct 
contact, voor organismen geen bezwaar oplevert. Heeft geen 
wezenlijke elektrostatische oplading tot gevolg. Positieve 
invloed op het binnenruimteklimaat. Alle gebruikte 
grondstoffen zijn het menselijk organisme door de evolutie heen 
bekend en vertrouwd, zodat er werkelijk van een langdurige 
ervaring kan worden gesproken. Zuiver plantaardige 
grondstoffen. Grondstoffen uit gesloten ecologische kringloop. 
Vorming van plantaardige substantie uitsluitend door zonne-
energie (fotosynthese). Geproduceerd volgens uitgangspunten 
van een zachte chemie en technologie, zonder milieuvervuiling. 
Is volledig opneembaar in de bestaande ecosystemen. 
Milieubelasting op lange termijn is, met de huidige kennis van 
zaken, uitgesloten. 
Samenstelling 
Natuurgips (1); talkpoeder (asbestvrij), titaandioxyde (recycling 
procédé) (2); citroenzuur, xantaangom (3). 
Grondstofgehalte in het produkt (1): >10%; (2): 1-10%; (3): 
<1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kleur 
Wit. 
Dichtheid 
Afhankelijk van de vochtigheid van de specie: ca. 1,1 - 1,4 
g/cm3. 
Viscositeit 
In gebruiksklare vorm niet meer vrij-vloeibaar. 
Gevarenklasse 
Niet van toepassing. 
Applicatie 
Met (rubber-)spatel, plamuurmes of troffel gelijkmatig 
opbrengen 
Verdunning 
Water.  
Verbruik 
Sterk afhankelijk van de toepassing. Bij keramische 
wandbekleding met 3 mm. voegbreedte ca. 0,8 - 1,0 kg 
poeder/m2. wandoppervlak. 
Droogtijden bij normklimaat 
Maximale verwerkingstijd: ca. 60 min. 
Uitgehard na 36 uur. 
Reinigen van gereedschap 
Direct na gebruik schoonwassen met koud water. 
Opslag 
Droog bewaren; aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten. 
Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar. 
Verpakking: 
Kraftpapier met katoenen binddraad.  
 
Aanwijzingen en veigheidsadviezen 
Ook natuurlijke vulmiddelen voor kinderen onbereikbaar 
bewaren. Resten, ondanks biologische afbreekbaarheid, niet 
door de afvoer spoelen. 
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1. ONDERGROND 
1.1 Geschikte ondergronden 
Doorgedroogd, onbehandeld stucwerk (kalk- en 
kalkcementstuc), kalkzandsteen- en baksteen-ondergronden, 
beton en andere poreuze, zuiver minerale ondergronden. 
1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond 
Ondergrond dient chemisch neutraal, vast, droog, schoon en 
vetvrij te zijn.  

2 Werkwijze 
2.1 Voorbereiding van de ondergrond 
Loszittende delen afstoffen of (beter) wegzuigen. Stucwerk op 
alkaliteit testen; ondergrond licht-vochtig maken.  
2.2 Werkwijze  
Niet meer produkt aanmaken als binnen de verwerkingstijd 
verbruikt kan worden.  
Aanmaken: ca 3 volumedelen AURO ‘muurvulmiddel - 329’ 
met 1-1,5 volumedelen water krachtig vermengen tot een 
klontvrije, homogene specie. Na 2 minuten weer doorroeren en 
eventueel nog iets water toevoegen.  
Voor het egaliseren van keramische wandbekledingen met 
‘muurvulmiddel - 329’ eerst de voegen met water vochtig 
maken en daarna de specie in twee arbeidsgangen opbrengen 
(eerst haaks, daarna diagonaal op de voeg) en daarna met de 
rubberspatel verdelen. Zodra er op de tegels een witte sluier 
ontstaat, direct met een natte spons reinigen en met een doek 
opwrijven. Voor een betere uitharding de voegen na ca. 5 uur 
nogmaals met een natte spons vochtig maken.  

 

3. Vervolg-werkzaamheden 
Over doorgedroogd AURO ‘muurvulmiddel - 329’ kan 
behangen of geschilderd worden. Hierbij de aangegeven 
grondlagen aanbrengen.  

4. Produktresten 
Eventuele produktresten van niet aangemaakt AURO 
‘muurvulmiddel - 329’ droog en gesloten bewaren. Resten 
poeder en/of het uitgeharde produkt kunnen zonder bezwaar als 
huisvuil worden afgevoerd.  

Dit technisch mededelingenblad (TM) is opgesteld volgens de aanbevelingen van het Duitse 
verbond van ondernemers in het schildersbedrijf. Alle gegevens zijn het resultaat van langdurige 
research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper 
en/of verwerker er niet van de produkten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te 
toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TM niet worden ontleend. Bij het verschijnen van een 
nieuwe uitgave verliest dit TM zijn geldigheid. 

Producent: AURO Pflanzenchemie GmbH · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig. 
Tel. 0531-2814141. 
Stand: 01-09-1988. 
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