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Úgy 350 éve fedezték fel a rézbányá-
szok a Svédország közepén található
Falun városkában, hogy bányájuk a réz
mellett egy másik különlegességet is rejt:
az érc kinyerése után visszamaradó
vöröses talaj átmosva, átrostálva,
kiégetve majd porrá zúzva rendkívül
szép porfestéket ad, melyet vízben
felfõzve, kötõanyaggal - majd tovább
finomítva más összetevõkkel is - keverve
olyan festéket eredményezett, mely
faházaik homlokzatát hosszú ideig
megvédte a zord skandináv idõjárás
viszontagságaitól is. A �faluni vörös�
(Falu Rödfärg) azóta fogalommá vált.
Meghatározó a tradicionális svéd
építészetben és a skandináv táj megjele-
nésében. A gyönyörû élénk vörös
pigmenteket és a belõlük készült
festéket a világ más tájain egyszerûen
svédvörösnek nevezik. A svédvörös telt,
meleg színének szépsége különösen esti
fényben szép. A svédvörössel kezelt fa
színmélysége nem állandó, az idõjárás-
tól függ: szárazabb napokon világo-
sabb, nedves, nyirkos napokon mé-
lyebb, sötétebb. �A festékünk él�,
mondják ezért a svédek.

A svédvörös minõségét évszázadok
óta bizonyítja. Az eredeti svédvörös
tartóssága 5 év körüli az idõjárásnak
erõsebben kitett oldalon, 10 év a védett
oldalakon. Nem pereg le, csak kifakul,
ezért egyszerûen felújítható.

A svédvörös ideális kültéri fa hom-
lokzatok kezelésére. A bevonat kezelet-
len, nyers fûrészelt felületeken a legtar-
tósabb. A gyalult felületeket célszerû
kezelés elõtt néhány év természetes
öregedésnek kitenni, hogy jól megta-
padhasson rajta a festék. Így külön
munka nélkül természetes módon
megnyílnak a fa pórusai. Ha ezt nincs
kedvünk, idõnk kivárni, vagy más
korábban nyíltpórusú kezeléssel védett
faanyagot akarunk kezelni, a felületet

Svédvörös

érdesíteni kell. Szintetikus lakkokkal,
lazúrokkal kezelt fáról svédvörössel
(vagy más természetes anyaggal) való
festés elõtt a mûanyag bevonat nyomait
is maradéktalanul el kell tüntetni.

Az elsõ kezelés két rétegben történik:
elõször 20% vízzel hígítva, majd egy nap
vagy akár egy év múlva hígítatlanul.
Legelsõ rétegnél a göcsökön és szegfeje-
ken nem tapad meg a festék, ezeken a
helyeken a kezelést meg kell ismételni.
Száradási idõ kb. 2 óra (porszáraz). A
késõbbi felújító kezelés átkefélés és
portalanítás után egy rétegben történik.

A svédvörös kásás, pépes konziszten-
ciájú, ezért az iszapfestékek közé sorolják.
Matt fedõfesték, nyíltpórusú, lélegzõ
bevonatot eredményez. Szenny- és
portaszító, a kémiai eredetû lakkokkal
szemben nem hólyagzik fel, nem repede-
zik, vagy pikkelyesedik ezért könnyen
felújítható. Magas kovasav tartalma miatt
gomba- és korhadásgátló hatású.

A svédvörös, mint minden iszapfesték
nem nyál- és dörzsálló, nedvesség
hatására lassan kimosódik. Gyerekjáték-
ok, padlók, ajtók, ablakok kezelésére
nem ajánlott. Tölgyfa kezelésénél a tölgy
csersavtartalma miatt a festék elszínezõ-
dését okozhatja. A frissen beépített
vörösfenyõ magas gyantatartalma miatt a
festék nem tapad meg jól a felületen,
ezért ajánlott a beépített fát legalább egy
évig kezeletlenül hagyni.

Az AURO svédvörös a Nr.148 számot
viseli. Lenolajból, lenolaj-standolajból,
ásványi töltõ- és pigment anyagokból,
vasgálic és búzaliszt hozzáadásával
készül. Más éterikus olajat nem tartalmaz,
oldószermentes, felhasználásra kész.

Mielõtt a svédvöröset válasszuk
fontoljuk meg, hogy ez az erõs intenzív
szín � a �skandináv életérzés� � csakúgy
mint a mediterrán építészet, direkt
módon való megjelenítése � a magyar
tájtól, környezettõl idegen.

Alternatív termék: a Nr.160 számú
oldószermentes kültéri lazúr - 13
egymással jól keverhetõ színben.
Mûszaki tulajdonságait tekintve sok
szempontból túl is szárnyalja a svéd-
vöröset. Hasonlóan lélegzõ, páraáteresz-
tõ, tartós, könnyen felújítható felületet
ad. Gyerekjátékok, nyílászárók kezelésé-
re is alkalmas, nem mosódik ki.

Bõvebb információ: www.auro.hu
Szikszai László

AURO-Info: 30/9696-439

Természetesen a legjobb!


