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TØMMER / STAVLAFT
Rødbrun

Tømmerets glatte overflate stiller helt spesielle krav

til overflatebehandlingen. Tjære er det eneste stoffet som
har god nok inntrengnings- og vedheftsegenskaper for glatt
underlag.
Den antikvariske metoden for behandling av tømmer-

bygninger og stavkirker er innkoking av tjære og påføring
mens tjæra er varm. Dette gir en meget god beskyttelse,
men metoden er svært arbeidskrevende og forutsetter god
kunnskap om utførelsen – en kunnskap de færreste har i
dag.
Derfor har MøreTyri utviklet et spesialprodukt for
tømmerbehandling, Tømmerolje. Hovedingrediensene
er ren tretjære, linolje og terpentin. Dette har resultert i et
produkt som gir tømmeret et riktig utseende. Samtidig sikrer oljen god beskyttelse mot vær og vind fordi den trenger
godt inn i sprekker, særlig i mefar og lafteknuter, og ellers
på stokken.
Det er svært viktig at tømmerhus ”puster” slik at
ikke fuktighet fra innsiden hoper seg opp i stokken og forårsaker råtning. MøreTyri Tømmerolje er laget av ren tretjære
og linolje uten kunstige tilsetninger, og er dermed helt diffusjonsåpen.
Tømmerbygninger skal tradisjonelt sett ikke ha den
blanke overflaten som beis gir. Det høye tjæreinnholdet i
MøreTyri Tømmerolje gir tømmeret det rustikke og røffe utseendet som slike bygninger skal ha.

VILLMARKSPANEL / VANLIG KLEDNING

Aldringsgrå

Mørk

FARGEKART TØMMEROLJE
TØMMER / GLATT KLEDNING
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VILLMARKSPANEL

RUSTIKK

RUSTIKK

GYLDEN

GYLDEN

Tjærebrun

Ukanta kledning, eller såkalt villmarkspanel, er mye brukt på
hus og hytter. Det gir bygningen et røft utseende som passer godt inn
i naturen. Når det gjelder overflatebehandling av
villmarkskledning, har man gjerne også et ønske om et røft,
rustikk utseende som passer til denne stilen.

Møretyri Tømmerolje gir en matt overflate som fremhever
trestrukturen og gir treet liv og glød, samt at produktet sikrer god beskyttelse. Værslitasje og sol vil gjøre at veggene ”forandrer” seg etter
hvert som åra går, og dette er jo en del av sjarmen ved denne type
bygg. Ved bruk av Møretyri Tømmerolje er ingen form for grunning
nødvendig! Brukes også på vanlig kledning når man ønsker en matt
og røff overflate.
BRUKSVEILEDNING TØMMEROLJE
Påføres uten annen forbehandling.

TJÆREBRUN
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RØDBRUN

RØDBRUN

MØRK

MØRK

•
•
•
•

Bruk helst runde koster
Første strøk i byggeåret.
Andre strøk innen ett til to år.
Værvegg (som regel vestvegg) og solvegg (sørvegg) gis
ett ekstra strøk i løpet av de neste to til tre årene.

Vedlikeholdet blir å påføre mer olje når man eventuelt ønsker å friske
opp fargen igjen. Men husk at slike bygninger godt kan få lov å eldes
av vær og sol uten å stadig måtte vedlikeholdes.
Spesielle forholdsregler:
Unngå å plassere vannspredere og lignende slik at veggen blir utsatt
for vanndusj sammen med sol. Dette kan føre til misfarging av overflaten!

Forbruk 4-6 m² pr. Liter
Rengjøring: Whitespirit

Gylden
ALDRINGSGRÅ
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SETERRØD

SETERRØD

Tjærebrun

