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TYRI Tretjære

Produktbeskrivelse

Type

TYRI Tretjære er et naturprodukt og består av 100 % ren tretjære.  Bruken av tretjære har lange tradisjoner i 
Norge og i norsk byggeskikk.

Teknisk datablad

Egenskaper og fordeler

Tretjæren gir treverket et vakkert eksklusivt utseende og en karakteristisk lukt. TYRI Tretjære er en mørk og 
tyktflytende naturlig tjære.

Bruksområde

TYRI Tretjære benyttes til utvendig behandling av nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebehandlet 
treverk. Benyttes på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger, trebåter o.l.

Produktdata
3 og 10 liter.Emballasjestørrelser

VOC for bruksklart 
produkt

Litervekt

Volumbasert 
tørrstoffinnhold

100 ± 2 volum%

1.1

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 250 
g/l VOC.

Flammepunkt Closed cup (CC): 63°C (145.4°F)

Påføringsinformasjon
Anmerkning

Rør godt om før bruk. TYRI Tretjære er et rent naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Innhold i 
emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Tretjære 
blekner under påvirkning av sollys.

Tjærebehandlede flater bør ikke overmales med vanlig maling/beis eller tjærebeis pga. fare for gjennomblødning 
og mulig oppsprekking. Blanding med andre produkter skjer på eget ansvar. Scanox AS påtar seg ikke ansvaret 
for eventuelle skjolder som oppstår ved bruk av TYRI Tretjære.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel.

Rengjøring av malerverktøy

TYRI Balsamterpentin eller rødsprit.

Spredeevne 
(forbruk) pr.

strøk (m²/liter)

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)

Tørr (beregnet)Våt (beregnet)

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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TYRI Tretjære

Teknisk datablad

1

Tynner

TYRI Balsamterpentin (vegetabilsk terpentin).

167 – 333 165 – 3303 – 6Anbefalt:

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, graden av sol-eksponering, luftfuktighet og filmtykkelse.
Tretjære tørker sent. Det kan ta fra 3 døgn til flere uker; avhengig av værforhold, soleksponering og inntregning 
i underlaget.

Forhold under påføring

Underlaget skal være tørt og rimfritt før påføring.

Bruksanvisning

Forbehandling: Underlaget må være rent og tørt, samt fritt for olje og fett. Underlag 
bestående av forvitret tjære og løse trefiber stålbørstes lett med kardask.
Flatene rengjøres med BUTINOX Kraftvask og behandles med BUTINOX 
Sopp- og Algedreper før tretjæren påføres.

Bruksmåte: TYRI Tretjære er vanligvis tyktflytende, og bør påføres varm. Varmes i 
vannbad til ca. 60 °C. Alternativt kan man tynne (ca. 10%) med TYRI 
Balsamterpentin til produktet er strykbart.
Tretjæren påføres best med pensel. Unngå påføring i sterk sol.

Etterbehandling: Etterbehandling foretas innen ett år etter første gangs behandling, og gjerne 
hvert år i en 3 års tid; siden etter behov. Syd- og vestvegger er mest utsatt og 
vil trenge oftere behandlinger enn nord- og østvegger. Husk 
endevedsbehandling.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-
databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering
Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.

Utgitt dato: 05.09.2019 Side: 2/3Produkt ID: Produktkode:1024 12X



TYRI Tretjære

Teknisk datablad

1

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

22531081, 22531099

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og 
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under 
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet 
mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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