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Tuotekuvaus:
Hagmansin puuterva on valmistettu pihkaisesta männystä. Se sisältää hartsi- ja rasvahappojen
kaikkia ainesosia sekä niiden pilkkoutumistuotteita, mikä on tunnusomaista laadukkaalle
puutervalle. Hagmansin puuterva on luonnontuote, jonka väri on luonnostaan tumma, ja sen
viskositeetti vaihtelee eri valmisteiden mukaan. Hagmansin puutervaa voidaan käyttää puulle, joka
on aikaisemmin käsitelty puutervalla, rautasulfaatilla tai lietemaalilla, sekä käsittelemättömälle
puulle, kuten puupaneeleille, julkisivupuulle, puukatoille, aidoille, laitureille ja puuveneille.
Puutervaa käytetään myös villisikojen metsästyksessä sekä sorkkien ja kavioiden hoidossa.
Puutervaa sisältävät myös erilaiset shampoot, saippuat ja voiteet, joita käytetään esimerkiksi
allergisten ihottumien, psoriasiksen ja ekseeman hoitoon.

TEKNINEN DATA:
Käyttökohteet:

Puupinnat ulkona

Tiheys:

1,00 ± 0,03 kg/l

Menekki:

2-4 m²/l ensimmäinen kerros (riippuen alustasta). 4-8 m²/l
toinen kerros (riippuen alustasta):.

Kuivumisaika:

Ei kuivu vaan imeytyy alustaan, jonka jälkeen pinta tuntuu
kuivalta. Tämä voi kestää muutamasta päivästä useampaan
viikkoon riippuen säästä, onko laudat höylätty/sahattu,
puunlaadusta, kerrospaksuudesta ja siitä miten hyvin terva on
tunkeutunut alustaan.

Työväline:

Pensseli vahvalla harjaksella.

Ohenne:

Pihkatärpättiä tai spriitä. Ohentaessa voi saostua pieniä määriä
hartsia. HUOM! Älä käytä lakkabensiiniä.

Työvälineiden puhdistus:

Pihkatärpättiä, spriitä tai saippuaa ja vettä.

Säilyvyys:

2 vuotta (avaamaton purkki)

Sävy:

Tummanruskea

Pakkauskoot:

1L, 3L
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Esikäsittely:
Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa alusta teräsharjalla tai hankaa tai hio se, ja poista
irtonainen, huokoinen ja hajonnut puuaines. Pese Hagmansin Maalaripesu Katto/Julkisivu ja jos
pinnassa on hometta tai sienikasvustoa niin viimeistele levittämällä Hagmansin Levä-/Homevapaata
pinnalle. Huuhtele huolellisesti vedellä. Laimenna tervaa pihkatärpätillä mittasuhteella 50/50
päätypintojen ja liitoskohtien pohjustusta varten.

Hagmansin puuterva on koostumukseltaan suhteellisen paksua, mutta muuttuu helpommin
levitettäväksi ja imeytyvämmäksi, jos sitä kuumennetaan esim. vesihauteessa n. 50–70 °C:ssa tai jos
sitä laimennetaan pihkatärpätillä. Kuumennettaessa tai laimennettaessa sekoita puutervaa kunnolla
pohjaa myöten ennen levitystä. Käytä kovaharjaksista sivellintä. Käsittele laudat tervalla kokonaan
alhaalta ylöspäin. Ole perusteellinen. Levitä monta ohutta kerrosta, ja anna pinnan kuivua
muutaman päivän ajan levityskertojen välissä. Tämä pienentää säröjen muodostumisen sekä
lämpimällä säällä mahdollisen ”vuotamisen” riskiä. Voidaan myös ruiskuttaa kuumennettuna tai
laimennettuna. Maalaa ulkona.
Paremman kestävyyden saavuttaa siveltämällä alustaa kahteen kertaan.

Levityksen jälkeen:
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen kuin puhdistat ne pihkatärpätillä tai alkoholilla. Sulje purkki
huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.
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