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TYRI TRETJÆRE
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Tyri Tretjære er et naturprodukt og består av 100 % ren tretjære. Bruken av tretjære har lange
tradisjoner i Norge og i norsk byggeskikk.
Tretjæren gir treverket et vakkert eksklusivt utseende og med en karakteristisk lukt. Tyri Tretjære er en
mørk og tyktflytende naturlig tjære.

Bruksområder:
Tyri Tretjære benyttes til utvendig behandling av nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere
tjærebehandlet treverk. Benyttes på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger,
trebåter o.l.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt, samt fritt for olje og fett. Underlag
bestående av forvitret tjære og løse trefiber stålbørstes lett med
kardask. Flatene rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles
med Butinox Sopp- og algedreper før tretjæren påføres.

Bruksmåte:

Tyri Tretjære er vanligvis tyktflytende, og bør påføres varm. Varmes
i vannbad til ca. 60 °C. Alternativt kan man tynne (ca. 10 %) med
Tyri Balsamterpentin til produktet er strykbart. Får man for tykt på vil
tjæren renne. Tretjæren påføres best med pensel. Unngå påføring i
sterk sol.
Etterbehandling foretas innen ett år etter første gangs behandling,
og gjerne hvert år i en 3 års tid; siden etter behov. Syd- og
vestvegger er mest utsatt og vil trenge oftere behandlinger enn nordog østvegger. Husk å mette endeveden.

Påføringsmetode:

Pensel

Anbefalt forbruk:

3–6 m2/ltr. pr strøk

Viskositet:

Ca. 1.500 cP (Brookf. 5–5)

Litervekt:

1,1

Volumtørrstoff (i %):

98–100

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):

Tretjære tørker sent. Det kan ta fra 3 døgn til flere uker; avhengig av
værforhold, soleksponering og inntregning i underlaget.

Tynning / rengjøring:

Tyri Balsamterpentin (vegetabilsk terpentin). Verktøy rengjøres i Tyri
Balsamterpentin el. rødsprit.

Emballasje:

1, 3 og 10 ltr.
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Avfallshåndtering:

Tomemballasje og tretjærerester leveres til kommunalt mottak for
avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Kan lagres i minusgrader. Rør godt om før bruk. Tyri Tretjære er et
rent naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Spann med
forskjellige produksjonsnummer bør derfor blandes før bruk. Hvis
underlaget ikke er tørt ved påføring kan det oppstå skjolder ved
senere regnvær. Tretjære blekner under påvirkning av sollys.
Tjærebehandlede flater bør ikke overmales med vanlig maling/beis
el. tjærebeis p.g.a. fare for gjennomblødning og mulig oppsprekking.
Blanding med andre produkter skjer på eget ansvar. Scanox AS
påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skjolder som oppstår ved bruk
av Tyri Tretjære.
Tørketiden påvirkes av endret temperatur, graden av soleksponering, luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 250 g/l VOC.
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