STOCKHOLMER TEER mild gebrand
Dalbränd trätjära
Stockholmer teer mild gebrand van Bohus Coatings is een
originele Zweedse traditioneel gestookte goudbruine
houtteer van verfijnde kwaliteit ter bescherming van
zachte houtsoorten. Houtteer conserveert hout en geeft
het een karakteristiek natuurlijk aanzien.
Stockholmer teer mild gebrand van Bohus Coatings is een
zuiver natuurproduct en bestaat voor 100% uit houtteer.

Verfijnde kwaliteit
Deze houtteer is traditioneel gestookt , waarbij voornamelijk de harsrijke stobben van de grove den gebruikt
worden. Resultaat is een zuivere goudbruine houtteer met een verhoogd harsgehalte. Door hout te
behandelen met houtteer maakt men gebruik van de natuurlijke stoffen die bomen gebruiken als
afweermechanisme tegen bijvoorbeeld insecten, schimmels en algen. Stockholmer teer mild gebrand wordt
gebruikt ter bescherming van hout daar waar verhoogde eisen worden gesteld aan kleur en prestatie.

Toepassing
Voor buitengebruik, ter bescherming van zachte houtsoorten. Toe te passen op bijvoorbeeld houten schuren,
schuttingen, omheiningen, beschoeiingen, boten, steigers en molens.
Stockholmer teer heeft een antiseptische werking en wordt veterinair gebruikt voor klauw- en
hoefbehandeling. Tevens wordt het gebruikt als ingrediënt voor huidzalven, zepen en shampoos.

Eigenschappen










Goudbruin
Dik vloeibaar
Oplosmiddelvrij
Weerbestendig
Ademend
Impregnerend
Beschermt het hout tegen uitdroging en scheurvorming
Schimmelwerend, beschermt tegen houtrot en insectenvraat
Karakteristieke geur

Verwerking









Ondergrond dient droog ,stof en vetvrij te zijn. Kan zowel op ruw als geschaafd hout, schuren is niet
nodig. Verwijder wel loszittende delen.
Goed roeren voor en tijdens gebruik.
Gebruiksklaar. Door het hoge harsgehalte kunnen zich kristallen vormen tijdens bewaring, door de
teer te verwarmen ( circa 50 ˚C) smelten deze en kan de teer gebruikt worden. Eventueel naar wens
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verdunnen met BIAL of terpentijn (advies max. 5-10%) voor een lichtere kwastverwerking en een
verhoogde indringing. Aanbrengen met kwast of bokkenpoot.
Minimaal 2 lagen aanbrengen op onbehandeld hout. Voor onderhoud minimaal één behandeling.
Bij voorkeur verwerken bij droog en zonnig weer. Droogtijd: 1 á 2 weken, afhankelijk van
weersomstandigheden.
Verbruik 5-6 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond).
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Reinigen van gereedschappen met BIAL of terpentijn (terpentine is ongeschikt).

De informatie en specificaties in dit productblad zijn zorgvuldig samengesteld. De condities waaronder dit product in de praktijk toegepast
wordt veroorzaken mogelijk veel variabelen. Bohus Coatings kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele afwijkingen..

Bohus Coatings
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