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TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN

NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

VÅRDA DITT HUS MED TJÄRLEK

En mer naturnära produkt än trätjära 
är svår att finna. Det är helt enkelt en 
produkt från skogen. Den framställs 
genom torrdestillering av kådrik ved, 
framför allt tall. Som lösningsmedel an-

Trä är ett levande material. Genom 
att behandla trä med trätjära tillför du 
naturliga ämnen som trädet själv an-
vänder mot angrepp som exempelvis 
mögel och rötsvamp. Träet får också 
en impregnering som hindrar fukt från 

Från vikingaskepp till moderna villor 
och utemöbler. Trätjära är som jeans 
– en slitstark klassiker som aldrig går 
ur tiden. Vikingarna var bland de första 
som upptäckte trätjärans  fantastiska 
egenskaper för att skydda skepp och 
husfasader mot röta.

vänder vi balsamterpentin som också 
utvinns ur träd. Resultatet är en må-
larfärg som skyddar och stärker träet 
samtidigt som den ger en naturnära 
vacker kulör.

att tränga in och istället låter det an-
das. Det gör att du motverkar att träet 
torkar ut och spricker samtidigt som 
du skyddar det mot väder och vind. 
Trästrukturen framträder och ytan åld-
ras på ett vackert sätt. 

Med Tjärlek by Auson har vi förenat 
trätjärans impregnerande egenskaper 
med moderna, naturnära kulörer. Re-
sultatet är en målarfärg som är lätt att 
bli ”tjär” i. Dessutom är den en hyllning 
till vår skog.

by
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MÅLA MED AUSON  
PIGMENTERADE TRÄTJÄROR
Auson har fyra pigmenterade trä  - 
tjäror som skyddar och stärker träet  
samt ger en matt snygg kulör. Fär-
gerna är perfekta till din husfasad, 
men även till plank och staket. 
Här kommer lite tips och råd för 
 målningsprocessen. 

FÖRE 
Använd balsamterpentin som lös-
ningsmedel till Svarttjära, Rödtjära och 
Bruntjära för att skapa en smidigare 
konsistens och en bättre inträngning 
i träet. Vi rekommenderar cirka 20% 
balsamterpentin till alla tre färgerna. 
På hyvlat trä krävs runt 30–40%. Tjä-
ran går även bra att spruta, späd då 
produkten med ca 30–40% balsam-
terpentin. Tjärvitriolen, som är en tunn 
tjärlasyr, inne håller redan balsamter-
pentin och behöver inte spädas.

Behövs flera burkar till din trä yta, blan-
da ihop färgerna och rör om ordentligt 
innan du börjar. Detta för att få samma 
utseende och färgton på din träyta.

En stor fördel med trätjära är att du inte 
behöver grundmåla före behandlingen. 
Däremot är det viktigt att tvätta bort 
alger och mögel och se till att träet 
är torrt innan du börjar måla. Träytor 
som redan är behandlade med våra 
trätjäror bör du tvätta rent från smuts 

och damm. På trä som tidigare har må-
lats med slamfärg bör du använda en 
stålborste för att ta bort löst sittande 
färg. Avsluta med att borsta av hela 
ytan med en mjuk borste eller kvast.

Det kan också vara bra att planera din 
målning efter vädret. Vi rekommende-
rar varm väderlek, minst 10°C.

UNDER
Se till att träet är helt torrt vid målning. 
Du bör inte göra behandlingen allt för 
tidigt på våren eller för sent på hös-
ten. Måla utomhus. Använd en pen-
sel, helst av natur- eller blandborst 
som är ca 70–100 mm bred. Arbeta 
in trätjäran som en ”vanlig” målarfärg 
med tunna lager så att den tränger 
in i träet. Rör om i burken ofta under 
målningen för att fördela pigmentet i 
trätjärorna och få en jämn ton. 

Måla minst två gånger för bästa skydd 
och kulör. Den första målningen ger ett 
bra skydd så andra strykningen kan 
vänta till nästa säsong om så önskas.

Åtgång 
Svarttjära, Rödtjära & Brun tjära: 
5–8 m2/liter beroende på underlag.
Tjärvitriol: 6–10 m2/liter beroende på 
underlag.



5

VIKTIGT ATT VETA
•	Eftersom	trätjära	är	en	naturpro-
dukt	kan	den	också	skifta	något	i	
utseende	mellan	olika	produktioner.	
För	att	få	samma	färgton	på	hela	
träytan	ska	du	därför	blanda	ihop	
färgerna	från	flera	burkar,	se	helst	
till	att	du	får	burkar	från	samma	
tillverkning	(se	vit	etikett	på	locket).

•	Du	kan	måla	med	trätjära	på	såväl	
ohyvlat	som	hyvlat	trä.	På	hyvlat	trä	
krävs	det	dock	mer	balsamterpen-
tin,	mellan	30–40%,	för	att	under-
lätta	inträngningen	i	träet	(gäller	
Svarttjära,	Rödtjära	och	Bruntjära).	
Dessutom	går	det	utmärkt	att	måla	
om	träfasader	som	tidigare	har	be-
handlats	med	traditionell	slamfärg	
och	järnvitriol.	Trätjärorna	tränger	
djupt	in	i	träet,	till	skillnad	från	

•	Tjärprodukterna	är	mest	lättarbeta-
de	vid	minst	10°C.	Viktigt	att	ytan	
är	torr.	Måla	inte	vid	fuktig	väderlek.	

•	Viktigt	att	tvätta	bort	alger,	mögel	
och	smuts.	Se	till	att	träet	är	torrt.	

•	Rör	om	i	burken	noga	innan	du	
börjar	måla	och	flera	gånger	under	
målningen.

slamfärgerna,	och	skyddar	träet	
mot	exempelvis	mögel.	Trästruktu-
ren	framträder	och	ytan	åldras	på	
ett	vackert	sätt.

•	Vi	rekommenderar	att	du	målar	
igen	efter	5–10	år.	Att	tidsspannet	
är	så	stort	beror	bland	annat	på	vä-
der	och	vind,	kvaliteten	på	träytan	
och	var	du	bor.	Har	träet	påväxt	av	
alger	eller	mögel	eller	är	smutsigt	är	
det	viktigt	att	tvätta	träytan.	Sedan	
är	det	bara	att	måla	efter	att	ytan	är	
helt	torr.

•	Trätjära	har	en	karakteristisk	doft	
som	kan	dröja	sig	kvar	i	cirka	en	
månad	eller	längre	efter	målningen.	
Men	redan	efter	några	dagar	avtar	
den	rejält.

•	Använd	en	bred	pensel	 
(ca	70–100	mm).	

•	Måla	klart	hela	ytan	för	att	undvika	
nyansskillnader.	

•	Måla	minst	två	gånger	för	att	få	
bästa	skydd	och	kulör.

SNABB CHECKLISTA
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MÅLA MED AUSON  
LJUS TJÄROLJA
Om du har tröttnat på missfärgade 
trädäck är Auson Ljus Tjärolja oljan 
för dig. Den ger ett hållbart skydd 
och en stilren grå yta med ett tyd-
ligt trämönster. 

FÖRE
Olja inte på helt nytt tryckimpregne-
rat virke. Vänta helst i 1–2 år. Rengör 
träet ordentligt innan du börjar olja. 
Behandla eventuella angrepp av alger 
och mögel. Ta bort smuts och gammal 
träolja med trallrengöring i kombina-
tion med roterande terrasstvätt eller 
vanlig högtryckstvätt. Använd ej för 
högt tryck så att träytan flisar sig. 

Se till att träet är helt torrt vid oljning-
en. Underlaget kan gärna hinna sol-
torka innan, därför bör du inte göra 

behandlingen allt för tidigt på våren 
eller för sent på hösten. Måla utomhus.

UNDER
Använd en pensel, roller eller en låg-
trycksspruta. Oljan tränger in lätt 
i träet. Jobba in tjäroljan jämt över 
ytan. Torka av ev överflöd med trasa  
indränkt i terpentin eller sprit. 

När du är klar med oljningen, rengör 
penslarna med vatten/såpa eller bal-
samterpentin.

Åtgång: 6–10 m2/liter beroende på 
 underlag. 
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VIKTIGT ATT VETA
•	Nylagd	trall	bör	du	behandla	inom	
1–2	år.	

•	Nyansen	blir	mörkbrun	vid	påstryk-
ning,	men	den	ljusnar	efterhand	
och	återfår	den	gråaktiga	eller	
ursprungliga	ton	som	var	innan	
målning.		

•	Var	noga	med	att	tvätta	bort	smuts	
och	gammal	träolja.	Ta	även	bort	
mögel	och	alger	innan	du	oljar.

•	Tänk	på	att	träet	ska	vara	helt	torrt	
innan	behandlingen.	

•	Din	altan	eller	trall	håller	sig	fin	
länge.	Det	räcker	att	behandla	träet	
med	tjärolja	minst	vartannat	år.	

•	Ljus	Tjärolja	fungerar	också	ut-
märkt	till	staket,	bryggor	och	andra	
ytor	som	kräver	en	tunnare	tjära	för	
bättre	inträngning.

•	Använd	pensel,	roller	eller	lågtrycks-
spruta	och	torka	bort	överflödet	
med	en	trasa.	

SNABB CHECKLISTA
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VILKEN
TRÄTJÄRA
ÄR DIN
FAVORIT?

Auson	AB,	Verkstadsgatan	3,	SE-434	42	Kungsbacka,	Sweden
	Tel	+46	(0)300-56	20	00	•	Fax	+46	(0)300-56	20	01	•	www.auson.sebyTJÄRLEK


