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Produkt/Användningsområde 
AURO Träsåpa Nr 403 är ett växtsåpakoncentrat för såpbehandling av obehandlat trä eller trä behandlat med Auro Trälut Nr 
401* eller 402* i en inomhusmiljö.  Används även som rengöring och vård av redan såpbehandlade träytor. 

Innehåll 
Framställd av vatten, tensider av solros-, sojaböns-, ricin-, raps-, lin-, palm- och kokosolja, glycerin, alkohol, 
kaliumkarbonat, soda och citronsyra. 
För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration. 

Färgton 
Transparent, svagt gulaktig, färglös när den torkar. OBS: om produkten används i stor koncentration kan den verka retande 
på träet, varvid färgförändringar kan uppträda på den behandlade ytan, speciellt på trä med hög garvsyrehalt.  Testa därför 
först med en provstrykning för att fastställa hur detta utfaller. 

Appliceringsmetoder 
Med en pensel, roller eller luddfri trasa. 

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet) 
- Torr och behandlingsbar efter 4-16 timmar, beroende på luftcirkulation, luftfuktighet och temperatur. 
- Torktiden är avsevärt längre vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning. 
 

Riskklass Ingen. 

Densitet 1,02 g/ml 

Viskositet Ca 14 sekunder (DIN4 mm) vid 20o C. 

Förtunning Vatten. 

Användningskoncentration Vid såpbehandling:  100ml Träsåpa till 1 liter vatten (10%). 
Vid rengöring:          100ml Träsåpa till 5 liter vatten (2,5%).  

Åtgång Vid såpbehandling:  ca 20ml per m2 och applicering.  Beroende på upptagningsförmågan i 
träet erfordras 2-3 appliceringar. 

Verktygsrengöring Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med vatten innan verktygen har torkat. 
OBS.  Torka också omedelbart upp stänk med vatten och trasa. 

Lagring Minst 24 månader i oöppnad förpackning.  Lagras svalt men frostfritt.  Vid lagring under 
10oC kan en grumlighet uppstå, som försvinner igen vid uppvärmning och påverkar inte 
produktens användbarhet. 

Förpackningsmaterial Plastdunk (polyethylen).  Tom förpackning kan återvinnas och lämnas därför till 
källsortering. 

Avfallshantering Torkade produktrester kan komposteras.  Dock förbjuder svensk lag detta.  Följ därför de 
bestämmelser som finns beträffande färgavfallshanering på din ort.  Flytande rester: EAK-
code 200116, EAK-beteckning: Tvättmedel. 

Observera 
(Säkerhetsinformation) 

Förvaras oåtkomligt för barn.  Undvik hud- och ögonkontakt.  Vid ögonkontakt, skölj 
rikligt med vatten.  Om besvär består, kontakta läkare.  Visa om möjligt etiketten. 

Användningsföreskrifter 
- Lägsta bearbetningstemperatur 10oC. 
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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  Träsåpa Nr 403 - Ver00-11-01.doc 

AURO Träsåpa Nr 403 
1 UNDERLAG 
1.1 Lämpliga underlag:   

Obehandlat trä eller trä behandlat med Auro Trälut Nr 401* eller 402* i en inomhusmiljö.. 
EJ användbart på ytor gjorda av ändträbitar – mycket stor risk att det sväller upp. 

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:   
Underlaget måste vara fast, torrt, rent, fettfritt, kemiskt neutral och inte innehålla ämnen som kan slå igenom.  

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN 
2.1 Förberedelser av underlag: 
- Slipa kanter runda.  Rengöra ytan och finslipa (Korn 120 eller mindre). 
- Avlägsna allt damm noggrant, tex med dammsugare och fin borste. 
- Tvätta rent partier som har högt hartsinnehåll med Auro Alkoholförtunning Nr 219*. 
2.2 Grundbehandling: 
- För att motverka gulning av träet skall en grundbehandling först göras med AURO Barrträlut Nr 401* eller Lövträlut Nr 

402.  Applicera med ett syratåligt verktyg i träets längdriktning till ett jämt och mättat skikt.  Häll inte ut produkten på 
underlaget. 

2.3 Mellanbehandling 1: 
- Häll inte över produkten i metallbehållare. 
- Röra om såpan ordenligt och förtunna (1 del såpa 10 delar vatten). 
- Applicera såpan med pensel eller luddfri trasa i ett jämnt mättande skikt över ytan. 
- Eventuella pölbildningar fördelas om till övriga omättade områden eller tas upp inom 15 minuter. 
- För att uppnå bästa resultat kan man massera in såpan med bonmaskin utrustad med en polerskiva.  Eventuella 

skumbildningar tas upp. 
- Låt torka ordentligt och se till att tillräcklig luftväxling finns. 
- Beträd inte ytan innan den har torkat ordentligt. 
2.4 Mellanbehandling 2:  Som under punkt 2.3. 
2.5 Slutbehandling:  :  Som under punkt 2.3. 
- För att uppnå en förstklassig yta, kan efter torkning den sista behandlingen poleras upp med en polermaskin eller en mjuk 

borste.. 

3 APPLICERING VID RENOVERING 
3.1 Förberedelse av underlag: 
- Avlägsna fullständigt befintliga yta.  Mycket skadade partier avlägsnas ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO 

Avlutningspasta Nr: 461* eller med hjälp av motsvarande lämpliga produkter eller metoder. 
- Rengöra ytan och finslipa (Korn 120 eller mindre) och damma av ordentligt. 
3.2 Grundbehandling:  Som under punkt 2.2. 
3.3 Slutbehandling:  Som under punkt 2.3. 

4 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
- Till rengöring och underhåll av såpade ytor skall endast AURO Träsåpa Nr 403/404 användas.  Ej endamålsänliga såpor 

kan orsaka missfärgning eller att ursprungsbehandlingen förstörs. 
- Golv skall alltid rengöras med såplösningar – använd EJ endast vatten. 
- Beroende på vilken ljushet man vill ha, används Auro Träsåpa 403, eller Träsåpa vit Nr 404, eller en blandning av dessa. 
- Sopa upp dam eller dammsug. 
- Rör upp ordentligt Auro Träsåpa, förtunna 1:40 (tex 100ml till 4 liter vatten). 
- Ha en andra hink redo med rent vatten. 
- Torka av golvet med en trasa med såplösningen, fuktigt men ej blött. 
- Trasan sköljs först i hinken med rent vatten innan den doppas i såplösningen, mellan varven. 
- Låt ytan torka ordenligt, beträd inte en fuktig yta. 
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