
Svarttjära 
 

 

 

Klassisk trätjära i matt svart kulör 
 

 

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 
 
Svarttjära är en klassisk pigmenterad trätjära 
baserad på Äkta Trätjära, Terpentin och Linolja 
som inledningsvis kan vara något blank men som 
med tiden ger ytan en mattsvart kulör. 
Svarttjära ger en vattenavvisande yta och ett 
skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% 
aktiva beståndsdelar. 
 
Trätjära är naturens egna träskydd och består  
bl.a. av olika slags hartser och terpener. Kåda 
(harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot 
mikroorganismer och läka skador. Terpener är ett 
lösningsmedel och påskyndar torkningen. 
Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd. 
 
 Användningsområde 
 
Svarttjära kan användas på trä som tidigare blivit 
behandlat med slamfärg (ex falurödfärg svart) 
och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare 
tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, 
trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner 
utomhus. 
 
 Förpackning 
 
60503401 / 0,9-lit burk 
60503473 / 2,7-lit burk  
60503556 / 9-lit burk 

 Applicering 
 
Bästa resultat uppnås om målning med 
Svarttjära utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. 
Produkten blir då mer lättarbetad och tränger 
bättre in i ytan. För hyvlat trä som t.ex 
timmerfasad samt för hårdare träslag bör 
Svarttjära blandas med ytterligare 10-20% 
terpentin eller sprit. 
 
Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det 
viktigt att röra om noggrant i burken före målning. 
Rör även om då och då under målning. 
 
Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan 
variera något i utseende från olika produktioner 
(batcher). Har du flera burkar från olika 
produktioner (se vit etikett på locket) bör du 
blanda dessa med varandra för att undvika 
kulörskillnader. 
 
 
Målning: 
Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort 
alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid 
målning. Måla direkt utan grundfärg även ändträ. 
Använd pensel. Går även att spruta. Späd då 
med 10-20% terpentin eller sprit beroende på 
vilken sprututrustning som används. 
Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 1-2 
gånger beroende på ny eller tidigare målad yta 
eller typ av underlag. 
 
Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i 
säkerhetsdatablad och målningsråd som kan 
hämtas på www.auson.se. 

 Tekniska data  
Kulör: Svart (matt) 
Densitet: 0,98 ± 0,03 kg/lit 
Vikttorrhalt: 82% ± 3% 
Åtgång: 5-8 m2/lit beroende på underlag 
Torktid: Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, 

träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget. 
Förtunning:  Terpentin eller sprit 
Rengöring: Terpentin eller sprit 
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