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Produkt/Användningsområde 
AURO Rostskyddsgrund Nr 234 är en grundfärg innehållande vegetabiliskt lösningsmedel för grundbehandling av rostfria 
stål- och metalldelar inom- och utomhus.  En efterföljande behandling med AURO Naturlackfärger Nr 250* (inom- och 
utomhus) och Nr 260* (endast inomhus) är nödvändigt. 
Enkel bearbetning med ringa droppbildningar, bra utflytning, ger bra häftförmåga och värmebeständig upp till 80ºC. 

Innehåll 
Hartsbindemedel från linolja, ricinolja, trä-standolja, kolofonium-glycerinester, pigment, fyllnadsmedel, vegetabiliskt 
lösningsmedel Orange sweet ext., alkohol och Ca/Co/Zr-torkmedel (blyfritt).  För detaljerad innehållsförteckning och vid ej 
samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration. 

Färgton 
Rödbrun. 

Appliceringsmetoder 
- Strykes med pensel eller anstrykare. 
- Rollas med finstrukturerad skumplastroller eller korthårsroller (t.ex. AURO Nr 730*).  
- Sprutas  Air Coat  Högtryck Dimreducerat (HVLP) 

Spruttryck:  100-200 bar -  1,5 bar 
Lufttryck:  2 bar  3,0 – 4,5 bar 1,5 bar 
Munstycke:  Flatstråle 11/40 1,2 – 2 mm 1,8 bar 

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet) 
- Dammtorr efter ca 10 timmar. 
- Torr, slipbar och övermålningsbar efter ca 48 timmar. 
- Avsevärd förlängda torktider vid hög luftfuktighet, låga temperaturer och vid för hög produktapplicering. 
- Torktiden påverkas av luftens syrehalt, sörj för god luftcirkulation 
 

Riskklass UN 1263, ADR 3 – Flampunkt: 48o C.  

Densitet 1,15 g/ml 

Viskositet Ca 40 sekunder (DIN6 mm) vid 20o C.  Fasta beståndsdelar ca. 68%, VOC: ca. 32% 

Förtunning Färdig att användas, kan spädas med Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*, högst 20% 

Åtgång Ca. 0,06 l/m2, motsvarande ett ytskikt på ca. 70µm i vått tillstånd och 55 µm torrt.  Exakt 
förbrukning testas på objektet. 

Verktygsrengöring Rengör omedelbart efter användning med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191 

Lagring 24 månader i oöppnad förpackning.  Lagras svalt men frostfritt och oåtkomligt för barn. 

Förpackningsmaterial Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall. 

Avfallshantering Flytande rester: EAK-code 080111 eller 200127, EAK-beteckning: Lacker, innehållande 
farliga ämnen.. 

Observera 
(Säkerhetsinformation) 

R(isk)-fraser för produkten: R10 – Brandfarligt,  R65 - Farligt: kan ge lungskador vid 
förtäring. 
S(afty)-fraser för produkten: S23 - Undvik inandning av ångorna.  S51 - Sörj för god 
ventilation.  S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning.  Kontakta genast läkare och visa 
denna förpackning eller etiketten. 
Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna).  Bred 
därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten.  Förvaras oåtkomligt för 
barn. 

Användningsföreskrifter 
- Bearbetningstemperatur minst 10ºC och max 30ºC vid 85% relativ luftfuktighet. 
- Rör om produkten väl före användning. 
- Appliceras ej vid direkt solljus eller under fuktiga förhållanden. 
- En tydlig typisk produktlukt förekommer (citrusdoft). 
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Tekniska användarrekommendationer 

Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men 
befriar inte kunden och användaren från att själv testa produkternas lämplighet inom det planerade  användningsområdet. Användningarna medför därför 
inga förpliktelser. Beskrivningen är giltig fram till nästa produktblads publicering.  Prodblad AURO Rostskyddsgrund Nr 234 - Ver03-07-01.doc 

AURO Rostskyddsgrund Nr 234 
1 UNDERLAG 
1.1 Lämpliga underlag: 

Obehandlade rostfria stål- och metalldelar. 
1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet: 

Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, rent, torrt, rostfritt och med god häftförmåga. 

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN 
2.1 Förberedelser av underlag: 
- Rengör ytan, slipa noggrant (Korn 60-120) till blank yta utan rost.  Avlägsna allt damm noggrant.  Använd EJ 

rostborttagningsmedel eller andra typer av rostomvandlande medel. 
2.2 Grundbehandling: 
- Applicera 1 gång jämt med pensel eller roller. 
- Vid sprutning förtunna produkten med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191 så lämplig sprutviskositet erhålles. 
- Var noggrann med att det finns ordentlig ventilation i rummet. 
- Inomhus kan som alternativ 1 strykning med AURO Grundfärg Nr 253*, utspädd med 10 % vatten, genomföras. 
- Efter torkning, mellanslipa lätt och avlägsna allt slipdamm. 
2.3 Mellanbehandling: 
- Applicera 1 gång enligt punkt 2.2. 
- Efter torkning, mellanslipa lätt och avlägsna allt slipdamm. 
2.4 Slutbehandling/Efterföljande behandling: 
- Med AURO Naturlackfärg Nr 250* - blank (inom- och utomhus) eller AURO Naturlackfärg Nr 260* - sidenmatt (endast 

inomhus) i önskad kulör enligt instruktion. 

3 APPLICERING VID RENOVERING 
3.1 Förberedelse av underlag: 
- Fasta och väl bevarade ytor mattslipas.  Rostfläckar, liksom gamla ej häftande ytskikt avlägsnas helt med stålborste och 

slipning.  Var även noggrann med att slipa ner/jämna ut kanterna kring skadade ytor. 
3.2 Grundbehandling: 
- De rostbefriade ytorna behandlas med AURO Rostskyddsgrund Nr 234 enligt punkt 2.2. 
3.3 Mellanbehandling: 
- De 1 gång behandlade rostbefriade ytorna behandlas med AURO Rostskyddsgrund Nr 234 enligt punkt 2.2. 
3.4 Slutbehandling: 
-   Som under punkt 2.4. 

4 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
- Ytorna rengörs endast med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av AURO Lack- och lasyrrengöring Nr 435*. 
- Använd inga rengöringsmedel innehållande alkaliska (tex salmiaklösningar) eller stark skurande, slipande ämnen. 
 
 
*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad 
 
 
 
 
 


