VÄRIÄ
JA
PUUNSUOJAA
SUORAAN LUONNOSTA

PUUTERVA

LUONNON OMA MAALI

MITÄ TE RVA ON?

1. Mitä terv
a on? Terva
valmistetaa
männystä. P
n pihkaisesta
ihkasta ja pu
un sisältämis
aarteista va
tä muista
lmistuu terv
aa uunissa
Terva on puh
tislaamalla.
das luonnon
tuote ja täys
lisäaineeton
in
ta.

2. Miten te
rvamaalia k
äytetään? L
puhtaalle ja
evitä tervam
aalia
kuivalle puu
lle pensselill
yhdestä kah
ä
ta
i telalla
teen kertaan
käsiteltäväs
riippuen. Te
tä
p
in
nasta
rvamaalia v
oi käyttää u
höyläämättö
seimmille
mille puupin
noille.
3. Mihin te
rvamaalia v
oi käyttää?
soveltuu kaik
Tervamaali
ille uusille ja
k
ä
s
it
te
le
aikaisemmin
mättömille s
tervalla, liima
ekä
maalilla tai ra
käsitellyille
u
ta
v
ih
ulkona olev
trillillä
ille puupinn
maalata esim
o
ill
e
.
S
ill
ä
erkiksi talot,
voi
aidat, laiturit,
navetat ja tu
rantavajat,
nturimökit.
4. Miksi te
rvamaali on
parempi va
Tervamaali
ihtoehto?
tunkeutuu p
uuhun ja su
vahingoilta,
ojaa sitä
kuivumiselta
ja halkeamilt
maalilla käsit
a. Tervaelty pinta ke
stää sään va
tuulta ja muu
ik
utuksia,
ta kulumista
pitkään. Terv
puun luonno
a
v
ahvistaa
llisia ominais
uuksia.

PUUTERVAI
AL
LUONNON OMA MA

Terva tulee luonnosta
Puuterva on yhtä luonnollinen tuote kuin puu, josta sitä tehdään.
Auson valmistaa tervasta luonnon omia maaleja – kestäviä ja
kauniita sävyjä, jotka suojaavat ja hoitavat samalla puuta.
Keskiajalla terva oli ainut tunnettu tapa puupinnan suojaamiseksi. Edelleenkin se on paras tapa. Terva suojaa puupintaa
metsäpuiden sisältämien omien luonnollisten suoja-aineiden
avulla homehtumista ja lahoamista vastaan. Terva antaa puun
hengittää.

ALKUPERÄINEN
Kaikki punamaalit juontavat juurensa Ausonin Punatervasta. Se on alkuperäinen
punamaali, joka sisältää tervaa, punaista väripigmenttiä ja tärpättiä – jota
sitäkin saadaan puusta. Myös kaikki mustat maalivärit juontavat samalla
tavalla juurensa Mustatervastamme.
Terva on alkuperäisin tapa käsitellä ja suojata puupintoja. Sen vuoksi osa
Ruotsin vanhimmista ja arvokkaimmista kulttuurirakennuksista on lupa maalata
ainoastaan tervamaalilla. Parempaa, luonnollisempaa ja kestävämpää tapaa
suojata elävää puuta ei ole. Eikä myöskään kauniimpaa.		

PUUTERVALLA MAALAAMINEN
PUNATERVA

MUSTATERVA

TERVAVIHTRILLI

LUONNON OMA MAALI
RUSKEATERVA

VIHERTERVA

MUSTARUSKEA TERVA

Kaikki maalit juontavat juurensa Ausonin

Kaikki mustat ulkomaalit juontavat juurensa

Ausonin Tervavihtrilli on ohut tervakuullote,

Ausonin Ruskeaterva on klassinen ruskea

Ausonin Viherterva antaa hienon mattapintaisen

Ausonin Mustaruskea terva on aitoa puutervaa,

Punatervasta. Se on alkuperäinen punamaali.

Ausonin Mustatervasta. Se antaa hienon

joka antaa puulle tyylipuhtaan, modernin

puuterva, jonka juuret juontavat viime vuosisadan

sävyn suojaten samalla puuta lahoamiselta,

joka sisältää sekä mustaa että ruskeaa pigmenttiä.

Tällä tervamaalilla käsiteltynä talon julkisivu

mattapintaisen sävyn suojaten samalla puuta

harmaan sävyn. Lämmin harmaa tulee esiin

kansallisromantiikkaan. Nykyään, noin sata

homeelta ja kuivumiselta. Klassinen vihreä

Mustaruskea puuterva antaa puulle pehmeämmän

saa perinteisen punamullan sävyn. Se antaa

lahoamiselta, homeelta ja kuivumiselta. Klassinen

myöhemmin, kun tervan luonnollisen ruskea

vuotta myöhemmin, ruskeat julkisivut ovat

sävy sopii erinomaisesti taloihin ja aitoihin.

sävyn kuin Ausonin Mustaterva. Kutsumme

myös parhaan suojan säiltä ja tuulilta.

musta väri sopii täydellisesti moderneihin

sävy himmenee. Lopputuloksena on tyylikäs

jälleen suosiossa. Ruskeaterva antaa puulle

Vihertervaa voi käyttää käsittelemättömille

Mustaruskeaa arkkitehtien valinnaksi. Se suojaa

Punaterva sopii erinoimaisesti perinteisten

puutaloihin, aitoihin tai rantavajoihin. Mustatervaa

harmaa sävy, joka sulautuu luontoon ja hoitaa

mattapintaisen ruskean sävyn ja kauniin pinnan.

sekä aikaisemmin tervalla, liimavärillä tai

lahoamiselta, homeelta ja kuivumiselta samalla

kesämökkien maalaamiseen sekä myös

voi käyttää käsittelemättömille sekä aikasemmin

puuta. Tervavihtrilli sisältää tärpättiä, ja sitä

Samalla puuterva myös tietenkin suojaa puuta

rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. Jos

tavalla kuin muutkin tervamaalimme. Pehmeämpi

modernimpien puutalojen käsittelyyn.

tervalla, liimavärillä tai rautavihtrillillä käsitellyille

voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin

vahvalta auringonvalolta, kosteudelta, homeelta

maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali

musta sävy sopii erityisen hyvin moderneihin

Punatervaa voi käyttää käsittelemättömille

puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta,

tervalla tai rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille.

ja lahoamiselta. Ruskeatervaa voi käyttää

10–20 % tärpätillä tai spriillä. Höyläämättömälle

puutaloihin, mutta tietenkin myös aitoihin ja

sekä aikaisemmin tervalla, liimavärillä tai

laimenna tervamaali 10–20 % tärpätillä tai spriillä.

käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla,

puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

rantavajoihin. Käytä Mustaruskeaa tervaa käsit-

rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. Jos

Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi käyttää

maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali

sellaisenaan.

10–20 % tärpätillä tai spriillä. Höyläämättömälle
puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 6–10 m2/litra käsiteltävästä pinnasta
riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa
enemmän maalia

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pinnasta
enemmän maalia

riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa

.

enemmän maalia.

KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI���������������������������������������������� 60590401
3 L PURKKI���������������������������������������������� 60590473
10 L PURKKI�������������������������������������������� 60590556

KOKOTUOTENRO
0,9 L PURKKI������������������������������������������� 60503401
2,7 L PURKKI������������������������������������������� 60503473
9 L PURKKI���������������������������������������������� 60503556

noille. Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna
tervamaali 10–20 % tärpätillä tai spriillä.
Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi

riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pinnasta

liimavärillä tai rautavihtrillillä käsitellyille puupin-

KOKOTUOTENRO
0,9 L PURKKI������������������������������������������� 60513401
2,7 L PURKKI������������������������������������������� 60513473
9 L PURKKI���������������������������������������������� 60513556

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pinnasta
riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa
enemmän maalia.

telemättömille tai aikaisemmin tervalla, liimavärillä
tai rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. Jos
maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali
10–20 % tärpätillä tai spriillä. Höyläämättömälle

käyttää sellaisenaan.

puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pinnasta

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pinnasta

riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa

riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa

enemmän maalia.

enemmän maalia.

KOKOTUOTENRO
0,9 L PURKKI������������������������������������������� 60533401
2,7 L PURKKI������������������������������������������� 60533473
9 L PURKKI���������������������������������������������� 60533556

KOKOTUOTENRO
0,9 L PURKKI������������������������������������������� 60552401
2,7 L PURKKI������������������������������������������� 60552473
9 L PURKKI���������������������������������������������� 60552556

KOKOTUOTENRO
0,9 L PURKKI������������������������������������������� 60506401
2,7 L PURKKI������������������������������������������� 60506473
9 L PURKKI���������������������������������������������� 60506556

VILLISIKATERVA

LUONNON OMA PUUNSUOJA

ROSLAGENIN MAHONKI

BALSAMITÄRPÄTTI

Puu on paras ja luonnollisin rakennusmateriaali. Samalla se on elävää

Ausonin Villisikatervaa käytetään villisian

Ausonin Roslagenin mahonki on juokseva

Aito balsamitärpätti on biologisesti ha-

ja altis ympäristön vaikutuksille. Säät ja tuulet, happamat laskeumat,

metsästyksessä. Sivele tai ruiskuta reilusti

tervakuullote, joka antaa puulle tummemman

joava liuotin, jota käytetään puutervan ja

hyönteiset, home ja lahottajasieni ovat esimerkkejä seikoista, jotka

tervaa puunjuureen tai puutolppaan. Tervan

mahongin sävyn. Se on valmistettu vanhan

pellavaöljymaalien laimentamiseen.

vaikuttavat puuhun negatiivisesti. Puutervan avulla voit kuitenkin suojata

haju houkuttelee villisikoja, koska se kertoo

ruotsalaisen ohjeen mukaan, ja sisältää Aitoa

julkisivusi, terassisi, laiturisi tai ulkohuonekalusi ympäristön vaikutuksilta.

niille, että puussa on paljon pihkaa, joka taas

puutervaa, pellavaöljyä ja balsamitärpättiä.

auttaa niitä pääsemään eroon iholla olevista

Koska Roslagenin mahonki on erittäin

loisista. Villisiat hierovat itseään mielellään

juoksevaa, sitä on levitettävä ohuelti ja

tervalla käsiteltyä puuta vasten. Käyttämällä

kahteen kertaan. Pinnan on tärkeää antaa

Ausonin Villisikatervaa säännöllisesti pystyt

kuivua kunnolla käsittelyjen välillä. Ausonin

houkuttelemaan villisikoja metsästyspaikalle

Roslagenin mahonki sopii erityisesti laitureihin,

ympäri vuoden.

veneisiin, pärekattoihin ja tietenkin myös

RIITTOISUUS: 6–10 m2/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.
KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI�������������������������������������������������������������������������� 60700401
3 L PURKKI�������������������������������������������������������������������������� 60700472
10 L PURKKI������������������������������������������������������������������������ 60700556

erilaisiin puutaloihin käytettäväksi.

TERVAÖLJY

TAVALLINEN ÖLJY

Riittoisuus: 6–12 m2/litra käsiteltävästä

KESTÄVÄT KLASSIKOT

pinnasta riippuen.

KOKOTUOTENRO
1 L PULLO��������������������������������������66000201
5 L KANISTERI���������������������������������66000265
25 L KANISTERI�������������������������������66000259

KEITETTY PELLAVAÖLJY
Maalien valmistukseen ja puutervaan
sekoittamiseen.

AITO PUUTERVA

LAAKSOSSA
POLTETTU PUUTERVA

Aito puuterva on perinteinen uunissa poltettu

Ausonin Laaksossa poltettu puuterva on hieno

Ausonin Imprex on vaalea erikoisterva, joka

mäntyterva, joka sopii erinomaisesti moder-

kullankeltainen puuterva, joka muuttuu ajan myötä

sisältää mäntyöljyä, mäntypikeä ja Aitoa puu-

neihin puutaloihin, hirsimökkeihin, laitureihin

kuultavaksi. Sitä käytetään etenkin tarkkaa

tervaa. Se antaa puulle luonnollisen kauniin

ja muihin ulkona oleviin puurakenteisiin. Se

käsittelyä vaativiin julkisivuihin, pärekattoihin ja

pinnan ja sopii erinoimaisesti esimerkiksi

imeytyy hyvin höyläämättömään puuhun.

veneisiin sekä eläinlääkärien toimesta esimerkiksi

veneiden, pärekattojen ja puurakennusten

Ratapölkkyöljy on musta asvaltista ja puuter-

Kiinalainen puuöljy on klassinen puuöljy,

Vanha hyvä ohje puupinnan käsittelyyn on

hevosenkavioiden ja sorkkien hoitoon. Suosit-

käsittelyyn. Tervalla on hyvä imeytymiskyky, se

vasta valmistettu kuullote. Tarkoitettu

jonka pohjana on kiinalaisesta raskas-

sekoittaa Aitoa puutervaa, tärpättiä ja keitettyä

telemme, että ohennat tervan balsamitärpätillä,

tekee puusta säilyvän ja pinnasta vettähylkivän.

ratapölkkyjen, tolppien, aitojen, porttien,

puusta saatu pähkinäöljy. Öljyn erittäin

/raakaa pellavaöljyä kolmasosa kutakin.

jotta se imeytyy nopeammin eikä jää niin

laitureiden ym. ulkona olevien rakenteiden

pienet molekyylit antavat sille ylivoimaisen

Aidolla puutervalla on myös lääkitsevä

tahmeaksi. Vanha hyvä ohje puupinnan

pintakäsittelyyn ja tummaksi sävyttämiseen.

imeytymiskyvyn, ja sitä on käytetty

vaikutus, ja sillä voi hoitaa muun muassa

käsittelyyn on sekoittaa Laaksossa poltettua

Ratapölkkyöljyn pohjana on Aito puuterva,

pitkään puun suojaamiseen kosteudelta

hevosenkavioita ja sorkkia.

puutervaa, tärpättiä ja keitettyä tai raakaa

joten se antaa hyvän suojan sään ja tuulten

ja halkeamilta. Soveltuu myös jalopuun,

pellavaöljyä yhtä paljon kutakin.

rasituksia vastaan. Ratapölkkyöljyä levitetään

kuten tiikki ja mahonki, käsittelyyn.

RAAKA PELLAVAÖLJY

Riittoisuus: 4–10 m2/litra käsiteltävästä

Maalien valmistukseen ja puutervaan

pinnasta riippuen.

sekoittamiseen.

Riittoisuus: 2–4 m2/litra käsiteltävästä
pinnasta riippuen.

IMPREX

Riittoisuus: 2–4 m2/litra käsiteltävästä
pinnasta riippuen.

KOKOTUOTENRO
600 ML SUIHKEPURKKI������������������������60100096
5 L KANISTERI��������������������������������������60100265

RATAPÖLKKYÖLJY KIINALAINEN PUUÖLJY

runsaasti, jotta öljy imeytyy kunnolla puuhun.

Riittoisuus: 2–4 m2/litra käsiteltävästä

Riittoisuus: 5–8 m /litra käsiteltävästä

pinnasta riippuen.

KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI������������������������������������������60301401
3 L PURKKI������������������������������������������60301473
10 L PURKKI����������������������������������������60301556
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KOKOTUOTENRO
1 L PULLO������������������������������������� 67100201
5 L KANISTERI�������������������������������� 67100265

pinnasta riippuen.

KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI���������������������������������������������� 60100441
3 L PURKKI���������������������������������������������� 60100473
10 L PURKKI�������������������������������������������� 60100556
200 KG TYNNYRI������������������������������������� 60100743
1000 L SÄILIÖ������������������������������������������ 60100800

KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI���������������������������������������������� 60200401
3 L PURKKI���������������������������������������������� 60200473
10 L PURKKI�������������������������������������������� 60200556
200 KG TYNNYRI������������������������������������� 60200743

KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI�����������������������������������������������61100411
3 L PURKKI�����������������������������������������������61100473
10 L PURKKI���������������������������������������������61100556
200 KG TYNNYRI��������������������������������������61110743

KOKOTUOTENRO
3 L PURKKI������������������������������������������20400473

KOKOTUOTENRO
1 L PURKKI������������������������������������������ 60590401
3 L PURKKI������������������������������������������ 20300473

KOKOTUOTENRO
1 L PULLO������������������������������������� 67000201
5 L KANISTERI�������������������������������� 67000265
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VUODESTA 1928
Auson perustettiin vuonna 1928 ja on edelleenkin perheyritys.
Perinteiset ja kestävät puutervaan perustuvat tuotteemme
ovat Pohjoismaiden parhaimmistoa. Terva on luonnontuote ja
edelleen paras tapa suojata ja hoitaa puuta. Monien mielestä
se antaa myös kauneimman värisävyn.

AUSON AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka, Sweden
Puh. +46 (0)300-56 20 00
auson.se

ISO
14001

ISO
9001

Ausonin toimintajärjestelmä täyttää SS-EN ISO 9001
ja SS-EN ISO 14001 -vaatimukset.

