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Grundarbete
Börja med att borsta av ditt staket med en stålborste/rotborste så att alla lösa 
fibrer, smuts och eventuellt gammalt pigment släpper. Avsluta med att borsta 
bort damm med en något mjukare borste. 

Tjära (för gammalt redan tjärat trä)
Se till att följande grundförutsättningar är uppfyllda:

- Temperaturen ute är helst över 10 grader 
- Trät är borstat och torrt
- Det skall vara uppehållsväder närmsta dygnen.

Tjärblandningen vi använder heter Roslagsmahogny och är relativt tunn i sin 
konsistens vilket gör att den lätt droppar. Täck därför underliggande 
stödmur, plattor eller asfalt med lämpligt täckmaterial och använd 
skyddshandskar. 

Se till att röra om tjäran ordentligt innan du sätter igång för att motverka att 
den skiktat sig. Ha för vana att också röra om kontinuerligt under tiden du 
tjärar. Ha rikligt med tjära i penseln och applicera flödigt. Speciellt på ändträt.

Viss risk för självantändning finns om tjärna kommer i kontakt med papper, 
textilier, trassel etc. Se till att blötlägg efter användning och läs instruktioner-
na på förpackningen.

Tjärning av staket rekommenderas att man gör med ca. 5-10 års mellanrum 
vid utsatta lägen med stor exponering av väder och vind.

Pigmentera roslagsmahogny med kimrök (för nytt obehandlat trä)
Ibland måste man byta ut delar av det gamla trät till nytt. Då måste du till-
föra pigment i tjäran för att de nya delarna ska få en liknande mörk ton som 
omgivande äldre delar. Bästa resultat byggs upp över tid. Är det nya trät helt 
planhyvlat och slätt behöver du rugga upp ytan med ett grovt sandpapper för 
att den ska suga åt sig tjäran ordentligt. 

Pigmentet vi använder heter Kimrök och är i pulverform. 
Blanda 2-3 krm kimrökspigment med lite balsamterpentin så att du får en 
pasta. Blanda sedan ut pastan i 1 dl Roslagsmahogny.  

Prova gärna att tjära en obehandlad spillbit först för att säkerställa att bland-
ningen passar hos just dig. 


