
AURO 301 GRUNDERING

Vattenlöslig emulsion som används till utjämning av absorptionsförmågan på starkt eller ojämnt 
absorberande mineraliska underlag inomhus (puts, gipsskivor m.m.) inför efterbehandling med Auro 
väggfärg. Lågemitterande, diffusionsöppen produkt. 

Putsgrundering 301

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE
 

- Borsta ytan ren från damm och motsvarande löst material. 
- Tvätta eventuellt fettbelagda ytor. 
- Skrapa bort löst sittande färg och spackla eventuella 
ojämnheter. Låt spacklet genomhärda och slipa för en jämn 
yta.
- Gammal limfärg tvättas ner med tvättsvamp och vatten.

GRUNDBEHANDLING

- Späd Putsgrunderin 301 med lika delar vatten (1:1). Rör om, 
applicera med pensel eller roller. 
- Omfördela eller ta bort allt överskott och låt torka 
ordentligt.  

SLUTBEHANDLING

- När ytan är helt torr, slutbehandla med Auro väggfärg 321 
eller 524. 

APPLICERING

- Rör om grunderingen ordentligt vid spädning med vatten.
- Applicera färgen med roller och pensel. Tryck ut 
grunderingen från rollern så att all grundering inte rinner av. 
- Nyputsade ytor måste genomhärda (karbonatisera) 
ordentligt före målning, ca 6 veckors torktid.

UNDERLAG

Absorberande mineraliska underlag (gips, gipsskivor, puts 
etc.) inomhus.  
Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt 

och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och 
överensstämmelse med det befintliga underlaget före 
ytbehandling.

VERKTYG

Använd roller eller bred pensel. 

TORKTID 

Övermålningsbar efter 4-6 tim.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, 
luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för 
normala förhållanden; 20°C, 65% relativ luftfuktighet.

SPÄDNING

Ska spädas med 1:1 vatten. 

ÅTGÅNG

Täcker ca 20 m2 per liter. Åtgången kan variera beroende på 
ytstruktur och applikationsmetod.
2 lit  ca 40 m2

5 lit  ca 100 m2

INNEHÅLL

Vatten 
Replebin*
Thiazoler 
Pottaska
Sockertensider

EKOLOGISK FÄRG & YTBEHANDLING

Grundering för sugande underlag inför målning med Auro väggfärg.

2,5 L / 5 L 



*Replebin® är Auros egna bindemedel och är framställt av 
alkoholer från växtriket. 

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Mjölkaktig vid applicering. Blir transparent när grunderingen 
har torkat. 

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut grunderingen ordentligt ur pensel eller roller. 
Tvätta med vatten, eventuellt med Såpa 411. 

OBSERVERA

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj 
för god luftventilation. Auros produkter är framställda av 
naturliga råvaror, variationer i olika tillverkningssatser kan 
förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan 
orsaka allergiska reaktioner. Använd inte en produkt som 
luktar dåligt eller är möglig. Säkerhetsdatablad finns att 
rekvirera.    

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och 
oåtkomligt för barn. Lagerstabilt (vid 18° C) 12 månader i 
oöppnad originalförpackning. 

AVFALLSHANTERING

Överbliven färg lämnas till miljöstation. Tomma behållare 
lämnas för återvinning. 

PRODUKTTYP  Grundering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE  Vägg och tak inomhus

BINDEMEDEL  Replebin®

LÖSNINGSMEDEL  -

SPÄDNING  Vatten

VERKTYG  Pensel eller roller

RENGÖRING AV VERKTYG  Såpa 411

ÅTGÅNG  ca 20 m2 / liter

TORKTID (23o C, 50% RF)  Övermålningsbar, 4-6 tim

APPLICERINGSSTEMPERATUR Minst 10°C, max 30°C 

FÖRPACKNINGSSTORLEK  2,5 lit, 5 lit

FÖRVARING  Frostfritt

LAGRING  12 månader

FÖRPACKNINGSMATERIAL  Polypropylen

DENSITET  1,0 g/cm3

VISKOSITET  -

EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN  2004/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010) 

PRODUKT-VOC  <1 g/l 
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AURO 301 GRUNDERING 2,5 L / 5 L


