MØRETYRI TJÆREBEIS

MØRETYRI
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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

