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VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010)
Produktens VOC: <700 g/l

VOC-grenseverdi (Kat A/f): 700 g/l (2010)
Produktets VOC: <700 g/l

       Herdins Trätjära
Herdins Trätjära är en furutjära av hög kvalité som ger trä en impregnering vilken hindrar fukt 
att tränga in, samtidigt som det låter träet andas och bevarar träets naturliga fetthalt.
Används på t.ex. dörrar till på ekonomibyggnader, träspåntak, slipers, båtbottnar, bryggor, 
vildsvinsåtlar m.m. 

Gör så här
Rengör underlaget genom att borsta ytan. Ev flagade ytor eller ytor med tjocka beläggningar 
skrapas. Högtryckstvätt kan användas men fordrar uttorkning av träet innan tjärning. 
Arbetet bör utföras under sommarhalvåret. Underlaget skall vara torrt. Hög temperatur, kraf-
tigt solsken underlättar arbetet och ger bättre resultat. Ännu bättre resultat erhålls med varm 
tjära som hålls vid konstant temperatur (upp till max 70° C). Rör om i burkarna medan tjäran 
värms och används.
Normalt erfordras 2 strykningar för att erhålla en bestående yta. Penselstrykning ger bäst 
resultat. Första strykningen går normalt helt in i träet. Om träet är mättat sedan tidigare kon-
trollera om det efter några dagar fortfarande finns en film på ytan, i så fall räcker en strykning.

Underhållningsintervall
Träytor som utsätts för sol, vind och regn urlakas på ytan och grånar, vittrar och spricker. 
Även tjärade ytor åldras på detta sätt. När ovanstående inträffar är det dags för tjärstrykning. 
Normalt underhållsintervall är vart 5:e år på utsatta syd- och västsidor. För nord- och ostsidor 
kan 10-årsintervall vara tillräckligt. I skyddade lägen kan ännu längre underhållsintervall före-
komma. Trätjära är inte övermålningsbar med traditionella färger och lasyrer.
Tjärdoften avtar med tiden.

Teknisk information
Arbetstemperatur: minst +18° C och gärna i solsken
Torktid: Torktiden kan variera från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende 
på yttre förutsättningar som temperatur, sol, vind, insugning och skikttjocklek.
Åtgång: Första strykningen 2-4 kvm per liter, andra strykningen 4-6 kvm per liter
Torrhalt: 100%
Rengöring av verktyg: T-sprit eller terpentin, därefter såpa och vatten. 
Ev. spädning: Kan spädas med balsamterpentin.
Tomma emballage lämnas till återvinningscentral.

OBS! Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning,
lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.
Mer information och tips hittar du på vår hemsida www.herdins.se
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        Herdins Tretjære
Herdins Tretjære er furutjære av høy kvalitet som gir tre en impregnering som hindrer fuktig-
het å trenge inn samtidig som det lar treet puste og bevarer treets naturlige fettinnhold.
Brukes på f.eks. dører til landbruksbygg, trespontak, sviller, båtbunner, brygger m.m.

Slik gjør du
Rengjør underlaget ved å børste overflaten. Ev. overflater som flasser eller overflater med tykt 
belegg skrapes. Høytrykksvasker kan brukes, men krever uttørking av treet før tjærebreding.
Arbeidet bør utføres i sommerhalvåret. Underlaget skal være tørt. Høy temperatur, kraftig 
solskinn gjør arbeidet lettere og gir bedre resultat. Enda bedre resultat oppnås med varm 
tjære som holdes ved konstant temperatur (opp til maks 70° C). Rør om i boksene mens 
tjæren varmes og brukes.
Normalt kreves 2 strøk for å oppnå en overflate som varer. Påføring med pensel gir best 
resultat. Første strøket går vanligvis helt inn i treet. Hvis treet er mettet fra tidligere, kontroller 
etter noen dager om det fortsatt er en film på overflaten, i så fall er ett strøk nok.

Vedlikeholdsintervall
Treoverflater som utsettes for sol, vind og regn vaskes ut og gråner, forvitres og sprekker. 
Også tjærebredde overflater aldres på denne måten. Når ovennevnte inntreffer, er det tid 
for tjærebreding. Normalt vedlikeholdsintervall er hvert 5. år på utsatte sør og vestsider. For 
nord- og østsider kan 10-årsintervall være tilstrekkelig. På beskyttede steder kan enda lengre 
vedlikeholdsintervall forekomme.
Tretjære kan ikke overmales med tradisjonelle farger og lasurer. Tjærelukten avtar med tiden.

Teknisk informasjon
Arbeidstemperatur: minst + 18° C og gjerne i solskinn
Tørketid: Tørketiden kan variere fra noen dager til flere uker, kanskje måneder, avhengig
av ytre forutsetninger som temperatur, sol, vind, innsuging og lagtykkelse.
Forbruk: Første strøk 2-4 m2 per liter, andre strøk 4-6 m2 per liter
Tørrstoffinnhold: 100%
Rengjøring av verktøy: Teknisk sprit eller terpentin, deretter såpe og vann.
Ev. fortynning: Kan fortynnes med balsamterpentin.
Tom emballasje leveres til gjenvinning.

OBS! Inneholder tørkende oljer. Tenk på risiko for selvantenning,
legg brukte filler i vann eller brenn dem opp.
Mer informasjon og tips finner du på vår nettside www.herdins.no
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