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Houtteer is één van de bestanddelen die, naast 
natuurlijke oliën, gebruikt wordt in Natunol. 
Een makkelijk verwerkbaar impregneermiddel 
geschikt voor diverse houtsoorten.  
Zoekt U een 100% natuurlijk alternatief om uw 
buitenhout te verduurzamen, dan biedt Bohus 
Coatings de oplossing. 

Zweedse houtverduurzaming:   Natunol   -   Stockholmer teer   -   Stockholmer teer mild gebrand 

Bohus Coatings 

Houtteer wordt verkregen door de pyrolyse 
van hout, vnl. van de grove den.  
Door hout te behandelen met houtteer 
maakt men gebruik van  de natuurlijke 
stoffen die bomen gebruiken als  
afweermechanisme tegen bijvoorbeeld 
insecten, schimmels en algen. 

Bohus Coatings is gevestigd in Zweden in de 
regio Bohuslän. Ontwikkelt en produceert 
houtverduurzamingsmiddelen op basis van 
pure natuurlijke grondstoffen, zonder gebruik 
van oplosmiddelen. De Stockholmer teer wordt 
al eeuwen in Scandinavië gebruikt om zachte 
houtsoorten te verduurzamen.  



Natunol 
 
Een houtimpregneermiddel op basis van natuurlijke 
oliën en harsen.  Natunol penetreert zeer goed in het 
hout en heeft een voedende, vochtwerende werking. 
Beschermt tegen houtrot, insectenvraat, uitdroging en 
scheurvorming en is schimmel- en algenwerend.  
  
Natunol is laag viskeus en makkelijk te verwerken. 
Eindresultaat na droging is een warme goudgele tot 
goudbruine kleur. Voor buitengebruik, toe te passen 
op bijvoorbeeld houten schuren, schuttingen, 
omheiningen, beschoeiingen en steigers. Natunol kan 
op diverse houtsoorten gebruikt worden.  

Stockholmer teer mild gebrand 
 
 
 
Een traditioneel  gestookte houtteer,  waarbij 
voornamelijk  de harsrijke stobben van de 
grove den gebruikt worden. Resultaat is een 
zuivere goudbruine houtteer met een 
verhoogd harsgehalte. Stockholmer teer  mild 
gebrand wordt gebruikt  ter bescherming van 
zachte houtsoorten daar waar verhoogde 
eisen worden gesteld aan kleur en prestatie.  

Stockholmer teer 
 
 
 
Een originele Zweedse donkerbruine 
houtteer van hoge kwaliteit ter bescherming 
van zachte houtsoorten. Houtteer 
conserveert hout en geeft het een 
karakteristiek natuurlijk aanzien. 
  
Stockholmer teer van Bohus Coatings  is een 
zuiver natuurproduct en bestaat voor 100% 
uit houtteer. 
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*= 2x behandeld 


