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Tjära kommer från naturen
Trätjära är en produkt lika naturlig som träet den kommer
ifrån. Av tjära gör vi på Auson naturens egna färger – hållbara
och framför allt vackra färger som dessutom tar hand om
och vårdar träet.
På medeltiden var tjära den enda kända metoden för att
skydda trä. Det är fortfarande den bästa. Tjäran tillför de
naturliga ämnen som skogens träd själva använder för att
skydda sig från angrepp som mögel och röta. Tjäran låter
träet andas.

ORIGINALET
Ausons Rödtjära är alla röda målarfärgers ursprung. Rödfärg original. Den
består av tjära, rött färgpigment och terpentin – som även den utvinns ur
trä. På samma sätt är vår Svarttjära originalet till alla svarta målarfärger.
Tjära är det mest ursprungliga sättet att behandla trä för att på så sätt bevara
det. Det är därför några av våra äldsta och mest värdefulla kulturbyggnader
bara får målas med tjärfärg. Ett bättre, mer naturligt och mer hållbart sätt
att bevara det levande träet finns inte. Och inte ett vackrare, heller.		

MÅLA MED TRÄTJÄRA
RÖDTJÄRA

SVARTTJÄRA

TJÄRVITRIOL

Auson Rödtjära är alla målarfärgers ursprung.

Auson Svarttjära är originalet till alla svarta

Auson Tjärvitriol är en tunn tjärlasyr som ger

Rödfärg original. Denna tjärfärg ger husfasa-

utomhusfärger och ger en fin matt kulör sam-

en stilren, modernt grå kulör. Den varmgråa

den den traditionella faluröda färg som är så

tidigt som den skyddar mot röta, mögel och

kulören framträder efterhand som tjärans

typisk för Sverige. Dessutom ger den det bästa

uttorkning. Den klassiska svarta färgen passar

naturligt bruna kulör tonas ner. Slutresultatet

skyddet mot väder och vind. Rödtjäran passar

perfekt till moderna trähus, staket eller sjöbo-

blir en stilren grå kulör som smälter in i naturen

utmärkt till både klassiska sommarstugor med

dar. Du kan använda Svarttjära på obehandlat

och vårdar träet. Tjärvitriol innehåller terpentin

vita husknutar och trähus med modern arkitek-

trä och på trä som tidigare behandlats med

och kan användas på obehandlat trä och på

tur och färgsättning. Du kan använda Rödtjära

tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på

trä som tidigare har behandlats med tjära

på obehandlat trä och på trä som tidigare

hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 %

eller järnvitriol.

behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol.

terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att

Om du målar på hyvlat virke, behöver du

sätta i gång.

späda med 10–20 % terpentin eller sprit.
På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: 6–10 m2/liter beroende på underlag.
Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som

Åtgång: 5–8 m2/liter beroende på underlag.

är 2-3 gånger större.

Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som
Åtgång: 5–8 m2/liter beroende på underlag.

är 2-3 gånger större.

Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som
är 2-3 gånger större.

STORLEKARART.NR
0,9-L BURK���������������������������������������������� 60513401
2,7-L BURK���������������������������������������������� 60513473
9-L BURK������������������������������������������������� 60513556

STORLEKARART.NR
0,9 L BURK���������������������������������������������� 60503401
2,7-L BURK���������������������������������������������� 60503473
9-L BURK������������������������������������������������� 60503556

STORLEKAR
ART.NR
1-L BURK............................................... 60590401
3-L BURK............................................... 60590473
10-L BURK............................................. 60590556

NATURENS EGEN FÄRG
BRUNTJÄRA

GRÖNTJÄRA

SVARTBRUN TJÄRA

Auson Bruntjära är en klassisk trätjära med

Auson Gröntjära ger en fin matt kulör

Auson Svartbrun är en äkta trätjära med både

den bruna kulör som har sitt ursprung i

samtidigt som den skyddar mot röta, mögel

svart och brunt pigment. Svartbrun trätjära ger

nationalromantiken under förra sekelskiftet.

och uttorkning. Den klassiska gröna färgen

ett mjukare intryck än Auson Svarttjära. Vi kallar

Nu, drygt hundra år senare, är bruna träfasa-

passar perfekt till både hus och staket. Du

Svartbrun för arkitektens val. Skyddet mot röta,

der populära igen. Bruntjäran ger en matt brun

kan använda Gröntjära på obehandlat trä eller

mögel och uttorkning är detsamma som för

färg och en vacker träyta. Och självklart skyd-

trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg

alla våra tjärfärger. Denna mjukare svarta färg

dar trätjäran mot starkt solljus, fukt, mögel och

eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke,

passar till moderna trähus, men givetvis även

röta. Du kan använda Bruntjära på obehandlat

behöver du späda med 10–20 % terpentin

till exempelvis staket och sjöbodar. Använd

trä och på trä som tidigare behandlats med

eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta

Svartbrun tjära på obehandlat trä eller trä som

tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på

i gång.

tidigare har målats med tjära, slamfärg eller

hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 %

järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver

terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att

Åtgång: 5–8 m2/liter beroende på underlag.

du späda med 10–20 % terpentin eller sprit.

sätta i gång.

Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som

På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

är 2-3 gånger större.
Åtgång: 5–8 m2/liter beroende på underlag.

Åtgång: 5–8 m2/liter beroende på underlag.

Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som

Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som

är 2-3 gånger större.

är 2-3 gånger större.

STORLEKARART.NR
0,9-L BURK���������������������������������������������� 60533401
2,7-L BURK���������������������������������������������� 60533473
9-L BURK������������������������������������������������� 60533556

STORLEKARART.NR
0,9-L BURK���������������������������������������������� 60552401
2,7-L BURK���������������������������������������������� 60552473
9-L BURK������������������������������������������������� 60552556

STORLEKARART.NR
0,9-L BURK��������������������������������������������� 60506401
2,7-L BURK���������������������������������������������� 60506473
9-L BURK������������������������������������������������� 60506556

NATURENS EGET TRÄSKYDD
Trä är det bästa och naturligaste materialet som finns. Samtidigt är det
levande och påverkas av allt som händer runtomkring. Väder och vind, surt
nedfall, insekter, mögel och rötsvamp är exempel på sådant som påverkar
träytan negativt. Men det kan du undvika om du behandlar din husfasad,
altan, brygga eller utemöbler med trätjära.
ÅTGÅNG: 6–10 m2/liter beroende på underlag.
STORLEKARART.NR
1-L BURK��������������������������������������������������������������������������� 60700401
3-L BURK��������������������������������������������������������������������������� 60700472
10-L BURK�������������������������������������������������������������������������� 60700556

BEHANDLAT MED TJÄROLJA

BEHANDLAT MED VANLIG OLJA

HÅLLBARA KLASSIKER

ÄKTA TRÄTJÄRA DALBRÄND TRÄTJÄRA

IMPREX

Äkta Trätjära är en traditionellt ugnsbränd

Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun

Auson Imprex är en ljus specialtjära innehåll-

furutjära och passar utmärkt på moderna

trätjära som blir lasyrliknande med tiden. Den

ande tallolja, tallbeck och Äkta Trätjära. Den

trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra

används framför allt vid högt ställda krav på

ger en naturligt vacker träyta som passar

träkonstruktioner utomhus. Den har även god

behandling av husfasader, spåntak och båtar

utmärkt för behandling av exempelvis båtar,

inträngningsförmåga på ohyvlat virke. Ett gam-

samt veterinärt vid t ex. vård av hästhovar och

spåntak och träbyggnader. Tjäran har god

malt recept för träbestrykning är en tredjedel

klövar. Vi rekommenderar att späda tjäran med

inträngningsförmåga, konserverar träet och

av vardera Äkta Trätjära, terpentin och kokt/

balsamterpentin för snabbare inträngning och

gör ytan vattenavvisande.

rå linolja. Äkta Trätjära har dessutom läkande

minskad klibbighet. Ett gammalt recept för

egenskaper och fungerar bland annat bra på

träbestrykning är lika delar Dalbränd Trätjära,

hästhovar och klövar.

terpentin och kokt eller rå linolja.

Åtgång: 2–4 m2/liter beroende på underlag.

Åtgång: 2–4 m2/liter beroende på underlag.

STORLEKARART.NR
1-L BURK������������������������������������������������� 60100441
3-L BURK������������������������������������������������� 60100473
10-L BURK����������������������������������������������� 60100556
200 KG FAT��������������������������������������������� 60100743
1000-LIT CONT���������������������������������������� 60100800

STORLEKARART.NR
1-L BURK������������������������������������������������� 60200401
3-L BURK������������������������������������������������� 60200473
10-L BURK����������������������������������������������� 60200556
200 KG FAT��������������������������������������������� 60200743

Åtgång: 2–4 m2/liter beroende på underlag.

STORLEKARART.NR
1-L BURK��������������������������������������������������61100411
3-L BURK��������������������������������������������������61100473
10-L BURK������������������������������������������������61100556
200 KG FAT����������������������������������������������61110743

VILDSVINSTJÄRA

ROSLAGSMAHOGNY

BALSAMTERPENTIN

Auson Vildsvinstjära används för att förenkla

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt

jakten på vildsvin. Pensla eller spraya ett rik-

tjärlasyr som ger en mörkare mahognyton.

nedbrytbart lösningsmedel som används

ligt lager med tjära för att plantera tjärdoften

Den bygger på ett gammalt svenskt recept

till spädning av trätjära och linoljefärger.

på en trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar

bestående av Äkta Trätjära, linolja och bal-

sedan till sig vildsvinen eftersom den signa-

samterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är

lerar att trädet är rikt på kåda som vildsvinen

mycket lättrinnande bör den appliceras tunt

använder mot parasiter i huden. Vildsvinen

och strykas på två gånger. Tänk på att låta

gnider sig mer än gärna mot det tjärbehand-

ytan torka ordentligt mellan strykningarna.

lade trädet. Genom att regelbundet använda

Använd gärna Auson Roslagsmahogny på

Auson Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen

bryggor, båtar, spåntak samt självklart på

till din jaktplats året om.

olika typer av trähus.
Åtgång: 6–12 m2/liter beroende på underlag.
STORLEKARART.NR
1-L FLASKA����������������������������������� 66000201
5-L DUNK�������������������������������������� 66000265
25-L DUNK������������������������������������ 66000259

KOKT LINOLJA
För ytskydd av trä, färgtillverkning och
blandning med trätjära.

STORLEKARART.NR
600 ML SPRAYBURK���������������������������60100096
5-L DUNK��������������������������������������������60100265

SLIPERSOLJA

STORLEKARART.NR
1 L BURK���������������������������������������������60301401
3-L BURK���������������������������������������������60301473
10-L BURK�������������������������������������������60301556

KINESISK TRÄOLJA

Slipersolja är en svart lasyr baserad på

Kinesisk träolja är en klassisk träolja

asfalt och trätjära. För ytbehandling och

baserad på nötolja från kinesisk tungträ.

mörklasering av slipers, stolpar, staket,

Oljans extremt små molekyler ger den en

portar, bryggor etc utomhus. Slipersolja är

överlägsen djupinträngning och den har

framställd på basis av Äkta Trätjära vilket

sedan mycket lång tid tillbaka använts för

ger det bästa skyddet mot väder och vind.

att skydda trä mot fuktinträngning och

Slipersolja stryks flödigt så att oljan kan

sprickbildning. Även lämplig för behandling

tränga in i träet.

av ädelträ typ teak och mahogny.

STORLEKARART.NR
1 L FLASKA������������������������������������ 67100201
5-L DUNK�������������������������������������� 67100265

RÅ LINOLJA
För ytskydd av trä, färgtillverkning och

Åtgång: 5–8 m /liter beroende på underlag.

Åtgång: 4–10 m2/liter beroende på underlag.

STORLEKARART.NR
3-L BURK���������������������������������������������20400473

STORLEKARART.NR
1-L BURK��������������������������������������������� 60590401
3-L BURK��������������������������������������������� 20300473
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blandning med trätjära.

STORLEKARART.NR
1-L FLASKA����������������������������������� 67000201
5-L DUNK�������������������������������������� 67000265

TRADITION OCH INNOVATION
SEDAN 1928
Auson grundades 1928 och är fortfarande ett familjeföretag.
Våra traditionella och hållbara produkter med trätjära som bas
är ledande i Norden. Tjära är en naturprodukt som än i dag
är det bästa sättet att skydda och ta hand om träet. Enligt
många är det dessutom det vackraste.

AUSON AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka, Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00
auson.se

ISO
14001

ISO
9001

Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven
i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

