
Skogens Trätjära TA/TB 
 

 

Ren naturprodukt för ytbehandling av trä 

 

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten 
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. 

 

 

 

 Allmänt 
 
Skogens Trätjära är tillverkad av kådarik tall-
ved och innehåller alla ingredienser av harts- 
och fettsyror och dess omvandlingsprodukter 
såsom hartsolja, oxisyror och estrar, högre 
fett- och terpenalkoholer, steariner etc. Vilka 
kännetecknar en trätjära av god kvalitet enligt 
traditionella begrepp. 
 
 Användningsområde 
 
Ren naturprodukt för ytbehandling av trä-
byggnader, spåntak, båtar mm. Även för 
behandling av hästhovar och klövar. 
Skogens Trätjära levereras i jämn, 
någorlunda strykbar konsistens. Då trätjära 
inte torkar, rekommenderas förtunning med 
terpentin för snabbare inträngning och för att 
undvika alltför stor klibbighet, särskilt hos 
föremål som man ofta kommer i beröring 
med. Kokt eller rå linolja kan även tillsättas bl. 
a för att få en ljusare nyans. Ett speciellt 
användnings-område är s.k. spåntak för t ex 
kyrkor, där relativt mörk färg föreskrives.  
OBS! Undvik hudkontakt. 

 Applicering 
 
Träjära är relativt trögflytande till 
konsistensen men kan vid uppvärmning i 
vattenbad i 50 – 60 grader bli tunnare. 
Trätjäran blir då mer lätt-struken och för 
bästa resultat bör väderleken vara varm, 
gärna solljus. Man kan även späda tjäran 
med rå eller kokt linolja samt balsamterpentin 
för att få produkten mer lättstuken och 
penetrerande. Stryk ej för tjockt lager då det 
finns risk för krackelering och 
s.k. ”blödningar” vid varm väderlek.  
 
Förpackning 
 
60106537 / 0,75-lit burk 
60106401 / 1-lit burk 
60106473 / 3-lit burk 
60106545 / 4-lit fat 
 

  Tekniska data  
Kulör: Mörkbrun 
Densitet vid 20 C: 1000 ± 30 kg/m3 
Åtgång: 0,2-0,3 l/m2 beroende på underlag  
Torktid: Torkar inte utan sugs in i materialet, varefter ytan känns torr 
Rengöring:  Balsamterpentin eller sprit OBS! ej lacknafta 
Förtunning: Terpentin eller sprit 
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpacknigen. 
 

Utgåva: 2014-06-25 


