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Tretjære

Produktbeskrivelse: 
Hagmans Tretjære er laget av furu med mye kvae. Den inneholder alle ingrediensene av harpiks og
fettsyrer, og omvandlingsproduktene som kjennetegner tretjære av god kvalitet. Hagmans Tretjære
er et naturprodukt som har en naturlig mørk farge og kan variere i viskositet fra ulike produsenter.
Hagmans Tretjære kan brukes på tre som tidligere er behandlet med tretjære, jernsulfat og
komposisjonsmaling samt på ubehandlet treverk som trepanel, fasadetømmer, tretak, gjerder,
brygger, trebåter mm. Brukes også til jakt på villsvin, klovpleie og hovpleie. Finnes også i shampoo,
såpe og salver mot allergi, psoriasis, eksem osv. 

TECHNICAL DATA:
Bruksområde: Utendørs treflater
Tetthet: 1,00 ± 0,03 kg/l
Forbruk: 2-4 m²/l første lag (avhengig av underlag). 4-8 m²/l andre lag

(avhengig av underlag)..
Tørketid: Tørker ikke, men trekkes inn i materialet, overflaten kjennes

tørr ut etterpå. Dette kan ta fra noen dager til flere uker
avhengig av vær, høvlet/uhøvlet tre, tykkelse på lag og hvor
godt tjæren har trengt inn i underlaget.

Verktøy: Pensel med kraftig børste.
Fortynning: Balsamterpentin eller sprit. Ved fortynning kan mindre

utskillelser av harpiks oppstå. OBS! Ikke bruk whitesprit.
Rengjøring: Balsamterpentin, sprit eller såpe/vann.
Lagringstid: 2 år (uåpnet boks)
Farge: Mørkebrun
Pakningsstørrelser: 1l, 3l
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Tretjære

Forbehandling: 
Underlaget må være rent, tørt og fast. Stålbørst eller slip underlaget og fjern løst, porøst og ødelagt
tre. Vask med Hagmans Malervask Tak/Fasade og suppler med Hagmans Alge/Muggfri på mugg-
eller soppangrepne overflater. Skyll ordentlig med vann. Fortynn tjæren 50/50 med balsamterpentin
for å grunne endestykker og kanter. 

Påføring: 
Hagmans Tretjære har en forholdsvis tyktflytende konsistens, men blir tynnere og har lettere for å
trenge inn dersom den varmes opp i f.eks. et vannbad på 50-70°C eller blandes med
balsamterpentin. Ved oppvarming eller fortynning: rør godt i tretjæren fra bunnen før maling. Bruk
pensel med kraftig bust. Mal hele brett nedenfra og opp og jobb inn tjæren godt. Påfør gjerne i flere
tynne lag med noen dagers mellomrom for å unngå risiko for sprekkdannelser eller ”blødning” når
det er varmt vær. Kan også sprayes på etter oppvarming eller fortynning. Mal utendørs. 

Mal underlaget to ganger for lengre holdbarhet.

Etter maling: 
Tørk godt av verktøyet før rengjøring i balsamterpentin eller teknisk sprit. Lukk boksen godt etter
bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. 
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