Aito Mäntyterva 850
Uunissa valmistettu Tumma Mäntyterva
Yleistä

Käyttöohjeet

Aito mäntyterva tuotetaan pihkaisesta
mäntypuusta. Se on väriltään tummaa ja sisältää
kaikki hartsin sekä rasvahappojen ainesosat ja
niiden muuntumistuotteet kuten hartsiöljyä,
hapettuneita happoja, estereitä, korkeassa
lämpötilassa keitettyjä terpeenejä, rasvaalkoholeja jne. jotka ovat perinteisten konseptien
mukaan tunnusomaisia korkealaatuiselle
mäntytervalle. Aito Mäntyterva on Luonnontuote,
jonka viskositeetti saattaa vaihdella valmistajan
mukaan.

Aito Mäntyterva on koostumukseltaan
suhteellisen sitkeää, mutta se on helpompaa
levittää ja sen läpäisykyky on vielä parempi,
jos sitä kuumennetaan vesihuuhteessa noin
50-70 asteeseen tai jos sitä sekoitetaan
pihkatärpättiin.
Voit laimentaa Aitoa Mäntytervaa myös
raa’alla tai keitetyllä pellavansiemenöljyllä
tehdäksesi tuotteesta kuivaavampaa.

Käyttösovellukset
Aitoa Mäntytervaa voidaan käyttää puuhun,
jota on aiemmin käsitelty mäntytervalla,
rautasulfaatilla ja maamaalilla sekä
käsittelemättömään puuhun kuten
puupanelointiin, hirsisiin julkisivuihin, puisiin
kattoihin, aitoihin, siltoihin, puuveneisiin jne.
sekä eläinlääkintään, mutta varsinkin
lääkekäyttöön. Sitä on muun muassa
shampoossa, saippuoissa ja allergisten
ihottumien, psoriaasin, ekseeman jne.
hoitoon tarkoitetuissa voiteissa.

Tekniset tiedot
Väri:
Tiheys:
Peittävyys:
Kuivumisaika:

Ohentaminen:
Puhdistaminen:
Varastointi:

Älä levitä liian paksua kerrosta kuuman sään
aikana, jolloin on olemassa halkeilun ja niin
sanotun vuotamisen riski. Levitä siveltimellä.
Voit myös ruiskuttaa sen lämmitettyäsi tai
laimennettuasi sen.
Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä.
Maalaa ulkotiloissa. Käyttöturvallisuustiedote
löytyy
osoitteesta
www.auson.se
ja
maalausohje osoitteesta www.tjärlek.se

Pakkaus
60100441 / 1 litran purkki
60100473 / 3 litran purkki
60100556 / 10 litran purkki
60100743 / 200 litran tynnyri

Tummanruskea
1,00 ± 0, 03 kg/litra
2--4 m2/litra ensimmäiset päällystykset (riippuen pinnasta)
4--8 m2/litra toiset päällystykset (riippuen pinnasta)
Ei kuivu täysin, vaan läpäisee pinnan, jolloin pinta tuntuu kuivalta. Tässä
voi kestää useista päivistä useisiin viikkoihin, riippuen säästä sekä siitä,
onko puutavara höylättyä vai höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja
kuinka hyvin terva on tunkeutunut pintaan.
Käytä pihkatärpättiä tai Alkoholia. Ohentaessa pieniä pihkasaostumia voi
ilmestyä. Huom! Ei mineraalitärpättiä.
Tärpätti, alkoholi tai saippua ja vesi
24 Kuukautta (Avaamaton purkki)

Saadaksesi lisätietoa suosittelemme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevia
ohjeita.
Painos: 2016--11--08 / AA

Nämä tiedot ovat vain ohjeistavia ja ne annetaan ilman mihinkään sitoutumista. Jos epäselvyyksiä
ilmenee, suosittelemme, että suoritat omat kokeesi ja kysyt meiltä ohjeita kirjallisesti.

