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UHØVLET KLEDNING

MøreTyri er en liten bedrift som satser på kvalitet

fremfor kvantitet. Det vil
si at vi henter frem det beste av gammel og ny kunnskap om trebeskyttelse,
og setter sammen de beste råstoffene til produkter som blir så sterke og varige
som det er mulig å få til. På denne måten får vi produkter som både tar vare
på gamle tradisjoner og samtidig oppfyller dagens krav til miljø, varighet og
utseende. Tjære og linolje er unike naturprodukter! Riktig sammensatt overgår
de faktisk det meste av moderne syntetiske stoffer som til dels har vært med
på å skade treverket i stedet for å beskytte det.

Tjærebeis transparent
Kombinasjonen av tjære, linolje og pigment gjør at Møretyri
tjærebeis framhever trestrukturen og gir treet liv og glød i farger som
er godt tilpasset den norske naturen. Møretyri Tjærebeis har ekstra
høyt tørrstoffinnhold og lysekte pigment, som er svært viktig i forhold
til langtidsbevaringen av hytta eller huset .
Sammensetningen av tjære og linolje gjør at produktet trekker svært
godt inn i treet. I tillegg er beisen tilsatt effektivt soppmiddel.
Derfor brukes Møretyri tjærebeis direkte på nytt uhøvlet treverk, uten grunning eller annen forbehandling.

Vi legger vekt på at produktene skal være spesiallaget til det underlaget de
skal brukes på:

TJÆREBEIS
For uhøvlet kledning der mønsteret og trestrukturen
skal være mest mulig synlig.					

side 3

Kan også brukes som vedlikeholdsbeis på annen transparent olje- eller tjærebeis.Man vil ikke kunne endre fargen nevneverdig da
underlagsfargen i hovedsak vil skinne gjennom, men man vil oppnå en markant friskere glød i treet, samt en så varig
beskyttelse som er råd å få.

side 4 og 5

Bruksveiledning

TØMMEROLJE
For tømmer og annen glatt eller ru overflate.			

Påfør ett strøk Tjærebeis i byggeåret. Påfør strøk nummer 2 innen ett til to år. Værvegg ( som regel vestvegg ) og solvegg (som regel
sørvegg) gis ett ekstra strøk i løpet av de to til tre neste årene. Videre vedlikehold blir å påføre mer Tjærebeis når overflaten begynner
å mattes av sol og værslitasje. Solvegg og værvegg krever noe oftere behandling enn de andre veggene.

TERRASSEOLJE
For terrasser og hagemøbler.					

side 6

ADEL KLEDNINGSOLJE			

side 7

Forbruk: 4 - 6 m² pr liter. Rengjøring av pensler: Whitespirit

FARGEKART TJÆREBEIS

BÅTOLJE
Tre forskjellige båtoljer og bryggeolje 			

side 8

Rådgiving / veiledning.
Dette har 1. prioritet hos oss! Når du som kunde skal velge riktig produkt, er
det viktig at du får faglig veiledning fra noen som kjenner produktene. Hos oss
skal du alltid få den hjelp du trenger. Vi sender gjerne produktprøver før du
bestemmer deg.
Vi er ikke fornøyd før du er fornøyd!
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FORSKNING

RING OSS
GJERNE FOR
RÅD OG
VEILEDNING
71 55 60 99

GULLMYR

BJØRNEBÆR

HØSTLØV

LYNGBRUN

LYNGRØD

TRANEBÆR

HASSELNØTT

FJELLGRÅ

MYRHATT

KOKS

MØRETYRI
MØRETYRITØMMEROLJE
TØMMEROLJE
TØMMEROLJE
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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

TJÆREBRUN

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

ALDRINGSGRÅ

SETERRØD

SETERRØD

Tjærebrun

MØRETYRI TERRASSEOLJE
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TERRASSEGULV OG HAGEMØBLER

Halvtransparent olje, pigmentert med lyssterke jernoksidpigmenter.
Utviklet for alle typer uhøvlet kledning av alle treslag.
Gir en matt overflate med lange vedlikeholdsintervaller. Blandingen
av linolje og alkydolje trekker godt inn i treverket og beskytter i dybden, mens de lyssterke jernoksidpigmentene sørger for en stabil
overflatebeskyttelse.

PÅFØRING AV TERRASSEOLJE

1

Påfør oljen
med kost,
rull eller
sprøyte

2

La oljen
trekke i
1-2 timer

3

Tørk av
resterende
olje med
en fille eller
mopp

5 ULIKE FARGER
OKER

Vedlikehold av terrassegulv og hagemøbler
av massivt tre er den mest krevende utfordringen vi har
når det gjelder utvendig trebeskyttelse.
Stadig veksling mellom regn, sol, løvblad med
soppsporer, forurensing fra luft samt en vinter
under snøen stiller ekstremt høye krav til
behandling av slike overflater. Møretyri
terasseolje er sammensatt for å motstå disse
påkjenningene så godt som overhodet mulig
fordi den har:
• Riktig konsistens for god inntrengning.
• God nok fylde (nok tørrstoff) til å mette
porene i treet.
• Lyssterke pigmenter som tåler sol.
• Effektivt soppmiddel som hindrer
svartsopp og grønske.
• Flasser aldri.

BRUN

GRÅ

Andre farger
på
bestilling

RØD

KOKS

GRÅ
OKER

Forbruk 4-6 m² pr liter. Rengøring: Whitespirit

Fargene kan avvike noe fra
fargene i fargekartet. Be derfor
om fargeprøver.

FARGEKART TERRASSEOLJE
KLAR

LYS GRÅ

GYLDEN

GRÅ
BRUN/GRÅ 50/50

MAHOGNY

KREKLING

BRUN

KIRSEBÆR

Siden overflaten i utgangspunktet er matt så slipper man å kjempe
mot nedmatting som for eksempel ved beis. Adel kledningsolje finnnes i fem standardfarger: Oker, Brun, Rød, Koks og Grå. I tillegg kan
vi lage nesten alle farger på bestilling. Vi sender gratis produktprøver
for oppstrøk på aktuelt materiale.
Adel kledningsolje er også velegnet til vedlikehold av forskjellige
typer farge-impregnert kledning.
Forbruk: 4-6 m² pr liter. Påføres med bred beiskost eller sprøyte.

GRÅ

MØRETYRI BÅTOLJE

BÅTOLJE GRUNNING, TOPPSTRØK LYS OG TYRI

Impregnering og vedlikehold av trebåt er svært viktig for båtens levetid og bruksegenskaper.
Det er viktig å mette treverket med olje / tjære slik at minst mulig vann trenger inn i porene, samt å gi
overflaten en god beskyttelse mot ytre påvirkninger som sol, salt og fysisk slitasje.
Møretyri har ulike produkter som oppfyller alle disse kravene til trebeskyttelse.

Lys, tyntflytende grunnings- og
vedlikeholdsolje for trebåter.
Inneholder rå linolje, ekstra lys
tretjære og amerikansk terpentin.

MØRETYR BÅTOLJE 2
TOPPSTRØK LYS

MØRETYRI BÅTOLJE
TYRI

Sterk toppstrøkolje for lyse Etter gammel tradisjon, med mye tjære,
trebåter. Gir fin overflateglans. rå linolje og terpentin. Til toppstrøk og
Inneholder kokt linolje, lys
vedlikehold på nye og eldre trebåter
tretjære, alkydolje og terpentin.
som skal ha en gylden tjærefarge.

Vi leverer tretjære av førsteklasses kvalitet til den som vil blande selv
BRYGGEOLJE

Linomal, ekte linoljemaling.
Velegnet for ripe, dollbord, skrog etc.
Meget god vedheft og inntrengingsegenskaper.
Flasser ikke.
Se egen brosjyre og hjemmeside

Gjelder produktene i denne katalogen

Spesialolje for brygger, kaier og lignende.
Tjære og linoljeblanding med god inntrenging og
metting av treverket. Leveres i farge Tjærebrun.

Inneholder: White spirit, Terpentin, Tretjære,
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isothiazole-3-on.
Irriterer huden. Kan utløse allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig,
ADVSARSEL
med langtidsvirkning for liv i vann.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernebriller/Vernehansker.

Ta kontakt med oss for bestilling av varer eller gratis vareprøver.
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MØRETYRI BÅTOLJE 1
GRUNNING

