Roslagsmahogny
Klassisk tjärblandning
Allmänt

Applicering

Roslagsmahogny bygger på ett gammalt
svenskt recept bestående av trätjära, linolja
och balsamterpentin.

Bästa resultat uppnås om målning med
Roslagsmahogny 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.

Vid målning kommer den underliggande
träytan att lysa igenom på likartat sätt som en
laserad yta. Roslagsmahogny har inget
skydd mot solens UV-strålar. Ytan kommer
därför att gråna efterhand.
Går även att pigmentera med ex. kimrök om
man vill ha en kulörstabil och mörkare yta.
Användningsområde
Roslagsmahogny kan användas på
obehandlat virke och trä som tidigare blivit
behandlad med trätjära. Har traditionellt
använts på bryggor, träbåtar, sjöbodar m.m.
Roslagsmahogny innehåller linolja som vid
ogynnsamma förhållanden kan ge uppkomst
till mögel. Därför måste man alltid göra en
noggrann mögeltvätt av ytan innan målning.

Roslagsmahogny skall inte strykas på virke
tidigare behandlat med andra täckande
färgtyper.
Målning:
Borsta bort damm och smuts. Tvätta bort alg
och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid
målning. Använd pensel. Går även att spruta.
Måla 2 gånger för optimalt skydd.
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
60301401 / 1-lit burk
60301473 / 3-lit burk
60301556 / 10-lit burk

Tekniska data
Kulör:
Densitet:
Åtgång:
Torktid:
Förtunning:
Rengöring:

Mörkbrun
0,90 ± 0,03 kg/lit
6-12 m²/lit beroende på underlagets beskaffenhet
Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke,
träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Balsamterpentin. OBS! ej lacknafta
Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen
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Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

