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Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. 
Trätjära är som jeans – en slitstark klassiker som ald-
rig går ur tiden. Vikingarna var de första som upp-
täckte trätjärans fantastiska egenskaper för att skyd-
da skepp och husfasader mot röta. Med Tjärlek by 
Auson har vi förenat trätjärans impregnerande egen-
skaper med moderna, naturnära kulörer. Resultatet är 
en målarfärg som är lätt att bli ”tjär” i. Dessutom är 
den en hyllning till vår skog. 

NATURENS EGEN MÅLARFÄRG
Naturligt, ekologiskt och hållbart. Trenden med naturliga och 
ekologiska råvaror, möbler och hudvårdsprodukter har aldrig 
varit så stor som nu. Och en mer naturnära produkt än trätjära 
är svår att finna. Trätjära är helt enkelt en produkt från skogen. 
Den framställs genom torrdestillering av trä, framför allt tall. 
Som lösningsmedel använder vi balsamterpentin som också 
utvinns ur träd. Resultatet är en målarfärg som skyddar och 
stärker träet. 

IMPREGNERING SOM HÅLLER
Genom att behandla trä med trätjära tillför du naturliga äm-
nen som trädet själv använder mot angrepp som exempelvis 
mögel och rötsvamp. Träet får också en impregnering som 
hindrar fukt från att tränga in och istället låter det andas. Det 
gör att man motverkar att träet torkar ut och spricker. Den 
härliga tjärdoften avtar med tiden, men är ett kvitto på att du 
har behandlat träet med naturens egen målarfärg. 
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”Trätjära är en produkt som ligger i 
tiden, med sin fina naturnära kulör 

och hur den har tillverkats.”

KARIN WINGÅRDH – WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR

ARKITEKTERNAS TJÄRLEK
 
Ausons tjärprodukter har snabbt blivit populära produkter 
bland arkitekter som efterfrågar matta och vackra målarfär-
ger. Dessutom älskar de doften. 

- Att fixa och renovera hemma är det som gäller nu. Det ökar 
också efterfrågan på bra och hållbara material. Trätjära är 
ett bra exempel på en sådan produkt som dessutom har en 
vacker kulör, säger arkitekten Karin Wingårdh på Wingårdh 
Arkitektkontor.  

TRÄ - NATURLIGT OCH LEVANDE
 
Tradition, kvalitet och känsla. Det finns en anledning till att vi 
har byggt hus i trä i urminnes tider. Vi kan nog säga att det 
faktiskt är det bästa och naturligaste materialet som finns. 
Samtidigt är det levande och påverkas av allt som händer 
runtomkring. Väder och vind, surt nedfall, insekter, mögel och 
alger är exempel på sådant som påverkar träytan negativt. 
Men det är alltså något du kan undvika om du behandlar träet 
med trätjära – allt tack vare den impregnerande egenskapen. 
Beroende på vilken tallart som används vid framställningen 
får trätjäran olika lukt och färg.  



Modernt grå, härligt svart, traditionellt rött och klassisk brunt. 
Auson har fyra pigmenterade trätjäror som är baserade på 
grundprodukten Äkta Trätjära. Alla kulörer är rena naturpro-
dukter från skogen som skyddar och stärker träet samt ger 
en matt, snygg kulör.

TILL ALLT TRÄMATERIAL
 
De pigmenterade trätjärorna är perfekta färger till din husfa-
sad, men även till plank, sjöbodar, bryggor och staket. Allt 
material som är gjort av trä helt enkelt. Dessutom går det 
utmärkt att måla om träfasader som tidigare har behand-
lats med traditionell slamfärg. De pigmenterade trätjärorna 
tränger djupt in i träet och tillför de naturliga ämnen som trä-
det själv använder mot angrepp av mikroorganismer som ex-
empelvis mögel och rötsvamp. Trästrukturen framträder och 
ytan åldras på ett vackert sätt.

VÅRDA DITT HUS MED TJÄRLEK 
Att måla med trätjära är en upplevelse. Den karaktäristiska 
doften ger dig känslan av att arbeta direkt med naturen. Ef-
tersom trätjära är en naturprodukt kan den skifta något i ut-
seende mellan olika produktioner. Har du flera burkar bör du 
därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska 
tjäras. På så vis får du samma färgton på hela träytan. Tork-
tiden kan också variera och är beroende av väder och vind. 
Alla våra pigmenterade trätjäror ger en klassisk matt yta. 
Använd balsamterpentin som lösningsmedel till Svarttjära, 
Rödtjära och Bruntjära för att göra färgerna tunnare och för 
att framhäva träkänslan ännu bättre. Upptäck naturens egen 
målarfärg.

VILKEN TRÄTJÄRA 
ÄR DIN FAVORIT?

• Måla gärna vid varm väderlek, minst 10°C. Då är tjärpro-
dukterna mest lättarbetade och suger snabbt in i träet

• Var noga med att tvätta bort alger och mögel och se till att 
träet är torrt

• Rör om i burken noga innan du börjar måla och flera 
gånger under målningen

• Använd en bred pensel (t.ex. 70-100 mm)
• Måla klart hela ytan för att undvika 

nyansskillnader
• Måla minst två gånger för 

att få bäst färgton 
och vatten-

skydd

TIPS VID MÅLNING 



STORLEKAR ART.NR
0,9 L BURK .......................................... 60500401
2,7-L BURK .......................................... 60500473
9-L BURK............................................. 60500556

Auson Svarttjära är en äkta trätjära förstärkt 
med svart pigment som ger en fin matt kulör 
samtidigt som den skyddar mot röta, mögel 
och uttorkning. Den klassiska svarta färgen 
passar perfekt till moderna trähus, staket el-
ler sjöbodar. Späd med cirka 10-20% bal-
samterpentin. 

Åtgång:  5-8 m2/liter beroende på underlag.

SVARTTJÄRA

STORLEKAR ART.NR
0,9-L BURK .......................................... 60510401
2,7-L BURK .......................................... 60510473
9-L BURK............................................. 60510556

Auson Rödtjära är baserad på vår stam-
fader Äkta Trätjära och Järnoxid. Det ger 
husfasaden den traditionella faluröda färgen 
som varit populär i Sverige i urminnes tider. 
Dessutom ger den det bästa skyddet mot 
väder och vind. Rödtjäran passar utmärkt till 
både klassiska sommarstugor med vita hus-
knutar och trähus med modern arkitektur 
och färgsättning. Späd med cirka 10-20% 
balsamterpentin. 

Åtgång:  5-8 m2/liter  beroende på underlag.

RÖDTJÄRA

STORLEKAR ART.NR
0,9-L BURK .......................................... 60530401
2,7-L BURK .......................................... 60530473
9-L BURK............................................. 60530556

Auson Bruntjära är en klassisk trätjära med 
den bruna kulör som har sitt ursprung i na-
tionalromantiken under förra sekelskiftet. 
Nu, drygt 100 år senare, är bruna träfasader 
populära igen. Bruntjäran ger en matt brun 
färg och en vacker träyta. Och självklart 
skyddar trätjäran mot starkt solljus, fukt, 
mögel och röta. Späd med cirka 10-20% 
balsamterpentin.

Åtgång: 5-8m2/liter  beroende på underlag.

BRUNTJÄRA

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 60590401 
3-L BURK............................................. 60590473 
10-L BURK ........................................... 60590556

TJÄRVITRIOL
Auson Tjärvitriol är en tunn tjärlasyr som ger 
en stilren, modern grå kulör. Färgen kom-
mer först att upplevas som brunaktig då 
trätjäran till en början lägger sig på ytan till-
sammans med pigmentet. Men redan efter 
första påstrykningen tränger den in i träet 
för att skydda mot fukt medan det gråa pig-
mentet stannar kvar på ytan. Slutresultatet 
blir en stilren grå kulör som smälter in i natu-
ren och vårdar träet. Tjärvitriolen innehåller 
balsamterpentin. Du kan använda Tjärvitrio-
len på trä som tidigare har behandlats med 
Järnvitriol. 

Åtgång: 6-10m2/liter beroende på underlag.



HÅLLBARA
KLASSIKER

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 60100441
3-L BURK............................................. 60100473
10-L BURK ........................................... 60100556
200 KG FAT .......................................... 60100743

Auson Äkta trätjära är vår stamfader som de 
pigmenterade trätjärorna är baserade på. 
Trätjäran passar utmärkt för spåntak, båtar, 
trähus samt även för vård av hästhovar och 
klövar. Vår Äkta trätjära har också god in-
trängningsförmåga på ohyvlat trä. Genom 
att späda med balsamterpentin eller värma 
upp tjäran kan du få snabbare inträngning i 
träet och göra den mindre klibbig. Ett gam-
malt recept för träbestrykning är en tredje-
del av vardera Äkta Trätjära, Balsamterpen-
tin och kokt/rå linolja.

Åtgång:  2–4 m2/liter beroende på underlag.
Kulör:  Mörkbrun

ÄKTA TRÄTJÄRA
TRÄTJÄRA

NATURENS

EGEN MÅLARFÄRG

Stamfadern  

till alla våra  
tjäror



STORLEKAR ART.NR
1-L BURK (utgående förpackning) ....... 60200401
3-L BURK (utgående förpackning) ....... 60200473
10-L BURK (utgående förpackning) ..... 60200556
200 KG FAT .......................................... 60201790

Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun 
trätjära som blir lasyrliknande med tiden. 
Den används framför allt vid högt ställda 
krav på behandling av husfasader, spåntak 
och båtar samt veterinärt vid till exempel 
vård av hästhovar och klövar. Vi rekommen-
derar att späda tjäran med balsamterpentin 
för snabbare inträngning och minskad klib-
bighet. Ett gammalt recept för träbestryk-
ning är lika delar Dalbränd Trätjära, Balsam-
terpentin och kokt eller rå linolja.

Åtgång:  2–4 m2/liter beroende på underlag.
Kulör:  Gyllenbrun

DALBRÄND
TRÄTJÄRA

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande 
tjärlasyr som ger en mörkare mahognyton. 
Den bygger på ett gammalt svenskt recept 
bestående av Äkta trätjära, linolja och bal-
samterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är 
mycket lättrinnande bör den appliceras tunt 
och strykas på två gånger. Tänk på att låta 
ytan torka ordentligt mellan strykningarna. 
Använd gärna Auson Roslagsmahogny på 
bryggor, båtar, spåntak samt självklart på 
olika typer av trähus.

Åtgång:  6-12m2/liter beroende på underlag.

ROSLAGS- 
MAHOGNY

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 60301401
3-L BURK............................................. 60301473
10-L BURK ........................................... 60301556

IMPREX

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK..............................................61100411
3-L BURK..............................................61100473
10-L BURK ............................................61100556
200 KG FAT ...........................................61110743

Auson Imprex är en ljus specialtjära som blir 
lasyrliknande med tiden. Den ger en naturligt 
vacker träyta som passar utmärkt för be-
handling av exempelvis båtar, spåntak och 
träbyggnader. Tjäran har god inträngnings-
förmåga, den konserverar träet och gör ytan 
vattenavvisande. 

Åtgång:  2-4m2/liter
Kulör:  Ljusbrun



OLJA
ALTAN

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 60700401
3-L BURK............................................. 60700472
10-L BURK ........................................... 60700556

LJUS TJÄROLJA
Auson Ljus Tjärolja är baserad på vår Äkta 
trätjära och balsamterpentin, som också ut-
vinns ur trä och är en ren naturprodukt. Om 
du har tröttnat på missfärgade trädäck är 
detta oljan för dig. Nyansen blir mörkbrun 
vid påstrykning, men den ljusnar och får en 
mer gråaktig ton allt eftersom. Med Auson 
Ljus Tjärolja får du ett hållbart skydd och en 
stilren grå yta med ett tydligt trämönster. Din 
altan håller sig fin i flera år och det räcker 
att behandla träet vartannat eller var tredje 
år.  Oljan fungerar också utmärkt till staket, 
trädgårdsmöbler och pallkragar. 

Åtgång: 6-10m2/liter beroende på underlag.

BEHANDLAT MED VANLIG OLJA

BEHANDLAT MED LJUS TJÄROLJA

• Tänk på att träet ska vara ordentligt ren-
gjort innan du börjar olja. Ta bort smuts 
och gamla oljerester från tidigare be-
handlat underlag med lämpligt rengö-
ringsmedel.  

• Det är viktigt att träet är helt torrt vid olj-
ningen. Underlaget kan gärna hinna sol-
torka innan, därför bör behandlingen inte 
göras allt för tidigt på våren. 

• Använd pensel, roller eller lågtrycks-
spruta och torka bort överflödet med en 
trasa. När du är klar med oljningen, ren-
gör penslarna med diskmedel/såpa eller 
balsamterpentin.

 

TIPS OCH TRIX!

”En strykning vartan-
nat eller vart tredje 
år räcker. LJUS TJÄR-
OLJA BEHÅLLER TRÄ-

DÄCKETS LJUSA NYANS.”



STORLEKAR ART.NR
3-L BURK............................................. 20400473

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 20300401
3-L BURK............................................. 20300473

Kinesisk träolja är en klassisk kinaolja ba-
serad på ”Tung tree oil” kombinerad med 
linolja och lösningsmedel.

Åtgång: 4-10m2/liter

Slipersolja används för ytbehandling och 
mörklasering av järnvägsslipers, stolpar, 
staket. Slipersolja är framställt på basis av 
äkta trätjära vilket ger det bästa skyddet 
mot väder och vind. Slipersolja strykes flö-
digt så att oljan kan tränga in i träet.

Åtgång: 5-8m2/liter

KINESISK
TRÄOLJASLIPERSOLJA

STORLEKAR ART.NR
3-L BURK............................................. 20800473

Auson Träolja är en traditionell altanolja 
baserad på linolja och lacknafta. Bildar en 
vattenavvisande yta som skyddar träet mot 
uttorkning och sprickbildning. Samtidigt 
framhäver och bevarar Träoljan träets natur-
liga utseende. 

Åtgång:  ca 10m2/liter

TRÄOLJA

STORLEKAR ART.NR
1-L FLASKA ......................................... 67000201
5-L DUNK ............................................ 67000265
25-L DUNK .......................................... 67000269

För ytskydd av trä, färgtillverkning och 
blandning med trätjära.

STORLEKAR ART.NR
1-L FLASKA ......................................... 67100201
5-L DUNK ............................................ 67100265
25-L DUNK .......................................... 67100269

För ytskydd av trä, färgtillverkning och 
blandning med trätjära.

RÅ LINOLJA

KOKT LINOLJA

STORLEKAR ART.NR
1-L FLASKA ......................................... 66000201
5-L DUNK ............................................ 66000265
25-L DUNK .......................................... 66000259
178 KG FAT .......................................... 66604790

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt ned-
brytbart lösningsmedel som används till 
späd ning av trätjära och linoljefärger.

BALSAM-
TERPENTIN

STORLEKAR ART.NR
1-L FLASKA ......................................... 50100201
5-L DUNK ............................................ 50100265

För spädning av asfaltprodukter, färger
samt rengöring av penslar och verktyg.

ALIFATNAFTA



VÅRDA
DITT TAK
TÄTSKIKT SOM HÅLLER 
ÅRET RUNT
Auson erbjuder ett heltäckande 
sortiment av tätskikt för ditt hustak.  
Taket är den mest utsatta delen 
på ditt hem. Det ska stå emot vä-
der och vind – 365 dagar om året. 
Genom att regelbundet kontrollera 
och underhålla taket kan du för-
länga livslängden på ditt tak avse-
värt. 

Vårt sortiment innehåller bland an-
nat takmassa, primer, tätningskitt 
och klisterasfalt. Auson tillverkar 
även asfaltslösningar med varie-
rade viskositet och egenskaper. 

ENKEL
JAKT
MED VILDSVINSTJÄRA

STORLEKAR ART.NR
600 ML SPRAYBURK ........................... 60100096
5-L BURK............................................. 60101545

Auson Vildsvinstjära används för att förenk-
la jakten på vildsvin. Pensla ett rikligt lager 
med tjära för att plantera tjärdoften på en 
trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar sedan 
till sig vildsvinen eftersom den signalerar att 
trädet är rikt på kåda som vildsvinen använ-
der mot parasiter i huden. Vildsvinen gnider 
sig mer än gärna mot det tjärbehandlade 
trädet. Genom att regelbundet använda Au-
son Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till 
din jaktplats året om. 

Åtgång:  2–4 m2/liter beroende på underlag.

VILDSVINSTJÄRA 



STORLEKAR ART.NR
5-L BURK............................................. 10000405
10-L BURK ........................................... 10000406

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 10700401
5-L BURK............................................. 10700405

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfalts-
spackel med tillsatser som ger vidhäftning 
även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagning-
ar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog 
som är mycket motståndskraftig mot alla 
vädertyper. För reparation av småskador, 
skarvsläpp och sprickor på papptak. Stör-
re skarvar och blåsor (uppskäres) armeras 
med glasfiberväv. Tätningskitt passar även 
för reparation av plåtskarvar, på betong och 
trä samt för tätning av träbåtar. Lätt att app-
licera med spackelspade.

STORLEKAR ART.NR
5-L BURK............................................. 10500405

Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdri-
vande tillsatser. Tränger ner på djupet i 
underlaget och impregnerar och tätar. An-
vänds för att grunda gamla och uttorkade 
papptak före renovering med Takmassa. 
Används även som förbehandling av ytor 
som skall fuktisoleras med Kallasfalt.

Åtgång:  0,3-0,5 lit/m2 beroende på under-
lag.

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfalt-
massa som bildar en tät och elastisk yta. 
Mycket motståndskraftig mot alla väder-
typer. Levereras färdig i lättstruken konsis-
tens. Mycket uttorkad papp förbehandlas 
med vår Takprimer.

Åtgång: 0,5-1 lit/m2 beroende på underlag. 
 (mindre åtgång om ytan 
 förbehandlas med Takprimer)

TAKMASSA TAKPRIMER TÄTNINGSKITT

STORLEKAR ART.NR
300-ML PATRON .................................. 10800093
1-L BURK............................................. 10800401
5-L BURK............................................. 10800405

För skarvklistring av takpapp, spricklagning, 
anslutningsfogning, tätning av plåtskarvar, 
falsar och andra detaljer på tak. 

Åtgång:  1 liter till 10-15 m överläggsskarv

STORLEKAR ART.NR
20-KG BURK ....................................... 11700218

Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumen-
lösning med småsten som används för att 
laga hål och gropar i asfalt. Produkten kan 
även användas för att fylla ut vid brunnar 
och för att jämna av tvära kanter. Asfaltlaga-
ren kan användas året om.

STORLEKAR ART.NR
1-L BURK............................................. 10900401
5-L BURK............................................. 10900405
10-L BURK ........................................... 10900406

Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- 
och vattenavvisande yta på husgrunder och 
betongytor ovan och under jord. Kan även 
användas som skydd på järn- och plåtkon-
struktioner under mark. Utspädd med 10 – 
20% lacknafta kan Kallasfalt även användas 
som grundstrykning på uttorkad takpapp.

Åtgång:  0,3-0,5 lit/m2 beroende på under-
lag.

KLISTERASFALT KALLASFALT ASFALTLAGAREN



Auson AB är en av de äldsta och största 
leverantörerna av trätjära i Sverige och Norden. 
Auson, som startade redan 1928, erbjuder idag 
traditionella och miljöanpassade produkter inom 
rostskydd, ljuddämpning, trätjära och asfalt. 
Trätjärorna är rena naturprodukter som skyddar 
träet och ger en fin matt träyta. För Auson är 
tillverkningsprocessen, unika kulörer och kvalitet 
viktiga kärnvärden för verksamheten. 

TRADITION OCH
INNOVATION SEDAN 1928

Auson AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka
Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00
Fax +46 (0)300-56 20 01
www.auson.se
www.tjärlek.se

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i SS-EN ISO 9001 och 
SS-EN ISO 14001, inklusive AFS 2001:1 Systematiskt arbets miljöarbete.

byTJÄRLEK


