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_________________________________________________________________________________ 
 

TYRILIN TRANSPARENT TJÆRE 
_________________________________________________________________________________ 
 
Produkttype: 

Tyrilin Transparent Tjære til udendørs brug er en træbeskyttelse af høj kvalitet, der giver en egen lød og 
et eksklusivt udseende på træværket. Den er baseret på naturproduktet trætjære, som er iblandet 
vejrbestandige alkydolier. Lasuren er forstærket med UV-absorbere og transparente pigmenter for bedst 
mulig vejrbestandighed. 
 
Tyrilin Transparent Tjære har et højt indhold af tørstoffer og trænger godt ind i træværket. Giver en 
vandafvisende overflade og forebygger, at træværket sprækker. Indeholder midler mod overflade-
skimmel. Tyrilin Transparent Tjære leveres i 9 farver; fra lys til en helt sort variant. Yderligere i en C-
base og en Gul base. De færdige farver kan også blandes indbyrdes med hinanden. 
 
Anvendelsesområder: 

Tyrilin Transparent Tjære anvendes på nyt, ubehandlet, imprægneret eller tidligere tjærelaseret træværk 
udendørs. Anvendes på fx bygninger af tømmer, bjælker, bjælkehytter, hegn og bådhuse. Påføres direkte 
på træværket uden forudgående oliegrunding. 
 
Tekniske data: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Nyt træværk behandles før eller 

umiddelbart efter montering. Hvis træværket har stået ubehandlet i mere 
end 3 uger afrenses det med en stålkardæsk/slibes let. Laftet tømmer og 
glatte høvlede flader slibes inden påføring. 
 
Blanke, intakte og tidligere laserede flader slibes matte, inden ny lasering; 
herefter behandling med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens, se 
brugsanvisning for produktet. Gammelt vejrslidt/forvitret tjærelasur 
afrenses med stålkardæsk og slibes let. Vejrslit træværk slibes ned til friskt 
træværk. Fjern løse træfibre. Smudsige flader rengøres med JOTUN 2-i-1 
Kraftvask/Træ- og Murrens, se brugsanvisning for produktet. 
 

Brugsanvisning: Der bruges en bred lasurpensel, og man påfører 2-3 planker/bjælker ad 
gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Undgå påføring i 
stærk sol. Nyt, uhøvlet træværk stryges 2 gange, mens høvlet bør stryges 
mindst 3 gange. Der bør ikke være mere end 14 dage mellem påføringer-
ne. Lasuren kan påføres med sprøjte, men skal da efterstryges med pensel. 
Husk at mætte endetræet med flere strøg vådt-i-vådt.  
 
Vedligeholdelse foretages inden 4-6 år eller efter behov. Syd- og vestvend-
te flader nedbrydes normalt hurtigere og har brug for hyppigere behandling 
end de øvrige flader; her anbefales normalt 2 strøg. 
 

Påføringsmetode: Pensel eller rulle. Sprøjtepåføring bør udføres af professionelle. 
 

Anbefalet forbrug: 4-6 m2/l pr. strøg på uhøvlet træværk. 
8-12 m2/l pr. strøg på høvlet træværk. 
 

Viskositet: 280 cP (Cone-Plate). 
 

Litervægt: Ca. 0,96. 
 

Volumentørstof (i %): Ca. 60. 
 

Tørretider (23°C, 50% R.F.): Fra 2 dage til flere døgn afhængig af vejrforhold, soleksponering og 
indtrængning i underlaget. 
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Glans (v/60°C): Blank overflade ved flere strøg. 
 

Data for airless: Dyse: 0,018”-0,021”. Viftevinkel: 60-80◦. Arbejdstryk: Min. 150 kg/cm2. 
 

Fortynder/Rengøring: Jotun Penselrens. 
 

Emballage/Baser: Emballager: 3 og 10 l. 9 brugsklare farver og 2 baser. 
Brugsklare farver: Lys/Vedlikeholdsbeis, Skifergrå, Gylden, Gyldenrød, 
Mellembrun, Brun, Mørk, Rødbrun og Sort. 
2 baser: C-base og Gul (transparent) base. 
 

Affaldshåndtering: Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. 
lokale forskrifter. 
 

Bemærk: Kan lagres og anvendes i minusgrader. Tyrilin Transparent Tjære skal ikke 
fortyndes. Omrøres godt både før og under påføring. Tyrilin Transparent 
Tjære er baseret på et naturprodukt, og derfor kan farven variere noget. 
Anvend derfor samme produktionsnummer på hele projektet. Farven kan 
også variere ved forskellige underlag, dvs. på forskellige træsorter og på 
høvlet/uhøvlet træværk. Farven i farvekortet vil normalt afvige noget fra 
ægte tjærebejdse. Indhold i spande med forskellige produktionsnr. bør 
blandes sammen før brug.  
 
Tjærebejdse bleges ved soleksponering. Anbefales ikke på underlag af ren 
trætjære. Hvis den anvendes på linolieholdigt underlag, kan der forekom-
me linolieblærer. Tørretiden påvirkes af ændret temperatur, luftfugtighed 
og filmtykkelse. 
 

Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. 
Pr.nr.: 1368430. Kodenr. (1993): 2-5. 
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet 
indeholder max. 400 g/l VOC. 
 

Forbehold: Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox’ viden og er baseret på 
omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox’ produkter 
betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Scanox’ kontrol, kan Scanox ikke garantere 
andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produkt-
variationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at 
ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte 
Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht., om der er foretaget rigtigt 
produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle 
være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil 
det være den norske version, der er gældende. 
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