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 Allmänt 
  
Ljus  Tjärolja  är  en  tunnflytande  tjärolja  baserad  
på  Äkta  Trätjära  och  finaste  Balsamterpentin.    
  
Ljus  Tjärolja  tränger  djupt  ner  i  träet  och  
förhindrar  att  träet  torkar  ut  och  spricker.  Tjäroljan  
skyddar  effektivt  mot  vatteninträngning  och  
förlänger  virkets  nedbrytningsprocess.  Tjäroljan  
är  mörk  vid  målning  men  kulören  försvinner  
efterhand  som  UV-strålarna  bryter  ner  trätjäran  
på  ytan.  Denna  process  kan  ta  upp  till  några  
månader  innan  hela  ytan  återgått  till  den  kulör  
som  var  innan  målning.  
  
Den  markerade  tjärdoften  avtar  redan  efter  några  
dagar  och  efter  någon  månad  så  är  doften  knappt  
märkbar.  Ytan  går  att  beträda  så  snart  all  Ljus  
Tjärolja  har  trängt  in  i  virket.      
  
Trätjära  är  naturens  egna  träskydd  och  består  bl  
a  olika  slags  hartser  och  terpener.  Kåda  (harts)  är  
trädets  narturliga  sätt  att  skydda  sig  mot  
mikroorganismer  och  läka  skador.  Terpener  är  ett  
lösningsmedel  och  påskyndar  torkningen.  
Trätjära  tillverkas  i  ugn  från  kådrika  furuträd.  
  
 Användningsområde 
  
Ljus  Tjärolja  används  främst  för  tryck-
impregnerat  trä  på  altaner,  trädgårdsmöbler,  
bryggor  och  för  övrigt  obehandlat  virke  utomhus  
där  ytan  kräver  en  lågviskös  tjärprodukt. 

 Applicering 
 
Bästa  resultat  uppnås  om  målning  med  Ljus  
Tjärolja  utförs  vid  varm  väderlek,  minst  10  °C.  
Produkten  blir  då  mer  lättarbetad  och  tränger  
bättre  in  i  ytan.  Rör  gärna  om  i  burken  innan  
målning.  
  
Måla  helst  på  tryckimpregnerat  som  har  stått  ute  i  
minst  1-2  år.  Ljus  Tjärolja  får  då  bättre  möjlighet  
att  tränga  in  i  virket.  Behandling  av  altaner  bör  
helst  ske  minst  vartannat  år.  
  
Ljus  Tjärolja  skall  inte  strykas  på  virke  tidigare  
behandlat  med  andra  täckande  färgtyper.  
  
Målning:  
Borsta bort damm och smuts. Tvätta bort alg och 
mögelpåväxt. Tidigare ytor som har blivit 
behandlade med vanlig träolja måste först tvättas 
bort. Ytan måste vara torr vid målning. Använd 
pensel eller roller. Går även att spruta. Torka av 
ev. överflöd med trasa indränkt i terpentin eller 
sprit. 
  
Sörj  för  god  luftväxling.  Måla  utomhus.  Läs  mer  i  
säkerhetsdatabladet  som  kan  hämtas  på  
www.auson.se  och  målningsråden  som  finns  på  
www.tjärlek.se.  
  
 Förpackning 
  
60700401  /  1-lit  burk  
60700472  /  3  lit  burk  
60700556  /  10-lit  burk  

 Tekniska  data     
Kulör:   Ljusbrun  
Densitet:   0,91  ±  0,03  kg/lit  
Torrhalt:   50%  
Åtgång:   6-10  m²/lit  beroende  på  underlagets  beskaffenhet  
Torktid:   Från  några  dagar  till  flera  veckor	  beroende  på  väder,  hyvlat/ohyvlat  virke,  

träslag,  skikttjocklek  och  hur  väl  tjäran  har  trängt  in  i  underlaget.  
Förtunning:     Balsamterpentin.  OBS!  Ej  lacknafta  
Rengöring:   Balsamterpentin,  sprit  eller  såpa/vatten    
Lagringstid:   24  månader  (oöppnad  burk)    
  

För  ytterligare  information,  se  säkerhetsdatablad  eller  anvisningar  på  förpackningen.  
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