Dalbränd Trätjära 773
Extra fin furutjära
Allmänt

Applicering

Dalbränd Trätjära 773 är en ugnsbränd
trätjära framställd i lägre temperaturer från
kådrik furuved. Har en fin gyllenbrun kulör,
låg beckhalt samt hög hartshalt och renhet.
Den höga hartshalten gör att kristaller bildas
vid lagring som smälter vid uppvärmning till
45-50°C. Hartsen kan bilda viss bottensats.
Då Dalbränd Trätjära 773 är en naturprodukt
varierar viskositeten något från batch till
batch.

Dalbränd Trätjära 773 är relativt trögflytande
till konsistensen men kan bli mer lättstruken
och penetrerande om den upphettas t.ex. i
vattenbad till ca 50-70°C eller blandas med
balsamterpentin. Man kan även späda tjäran
med rå eller kokt linolja för att få produkten
mer torkande.

Användningsområde
Dalbränd Trätjära 773 kan användas på trä
som tidigare blivit behandlad med trätjära
samt på obehandlat virke såsom träpanel,
fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar
m.m.

Stryk ej för tjockt lager då det finns risk för
krackelering och ”blödningar” vid varm
väderlek. Måla med pensel. Går även att
spruta efter uppvärmning eller spädning.
Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs
mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas
på www.auson.se eller målningsinstruktioner
på www.tjärlek.se
Förpackning
60200401 / 1-lit burk
60200473 / 3-lit burk
60200556 / 10-lit burk
60200743 / 200-kg fat

Tekniska data
Kulör:
Densitet:
Åtgång:
Torktid:

Förtunning:
Rengöring:

Gyllenbrun
1,05 ± 0,03 kg/lit
2-4 m²/lit första strykning (beroende på underlag)
4-8 m²/lit andra strykning (beroende på underlag)
Torkar inte utan sugs in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från
några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag,
skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Balsamterpentin eller sprit. Vid förtunning kan mindre utfällningar av harts
uppkomma. OBS! Använd ej lacknafta.
Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen
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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.

