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Z MIŁOŚCI 
DO DREWNA
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KONSERWACJA DACHU



Z miłości
do drewna

Klasyk z lasu 
od setek lat

Od statków Wikingów do nowoczesnych domów jednorodzinnych i 
mebli ogrodowych. Smoła drzewna jest jak dżins - solidny klasyczny 
produkt, który nigdy nie wychodzi z mody. Wikingowie jako pierwsi 
odkryli fantastyczne właściwości smoły drzewnej. Zabezpieczali nią 
swoje statki i domy przed gniciem. W naszych produktach połączono 
właściwości impregnujące smoły drzewnej z nowoczesnymi, 
naturalnymi kolorami. Wynikiem jest powłoka drewna, która cieszy 
oczy i stanowi hołd dla naszych lasów.

Naturalna, ekologiczna i trwała. Tendencja do stosowania naturalnych i 
ekologicznych surowców, używania takich mebli i produktów do 
pielęgnacji skóry jest obecnie wyraźniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
A produkt naturalniejszy niż smoła drzewna jest trudno znaleźć. Smoła 
drzewna jest czystym produktem leśnym. Powstaje ona przez suchą 
destylację drewna, przede wszystkim sosny. Jako rozpuszczalnika 
używamy terpentyny balsamicznej, która jest również pozyskiwana z 
drzew. W wyniku tego uzyskuje się powłokę drewna, które je chroni i 
wzmacnia. 

długo utrzymująca się impregnacja

Pokrycie smołą drzewną zaopatruje drewno w naturalne substancje, 
które wykorzystują również same drzewa do zwalczania pleśni lub 
gnicia. Ponadto drewno zostaje zaimpregnowane, co zapobiega 
wnikaniu wilgoci i pozwala drewnu oddychać. W ten sposób inika się 
wysuszenia i pękania. Wspaniały zapach smoły z czasem słabnie - ale 
wskazuje on, że pokryli Państwo drewno naturalnym dla niego 
środkiem ochronnym, pochodzącym od Matki Natury.

Właściwa ochrona drewna
od matki natury



KARIN WINGÅRDH – BIURO ARCHITEKTONICZNE WINGÅRDH

DREWNO NATURALNE I ŻYWE
Tradycja, jakość i uczucie. Nie bez powodu od 
niepamiętnych czasów buduje się domy drewniane. W 
końcu drewno jest najlepszym i najbardziej naturalnym 
materiałem. Jednocześnie jest ono „żywym“ materiałem 
budowlanym, który został ukształtowany przez jego 
środowisko. Wiatr i pogoda, kwaśne deszcze, owady, pleśń i 
glony to tylko kilka przykładów tego, co ma negatywny 
wpływ na powierzchnie drewna. Można im jednak 
przeciwdziałać, pokrywając drewno smołą drzewną - dzięki 
właściwościom impregnującym tej smoły. Zapach i kolor 
smoły drzewnej różnią się w zależności od gatunku sosny, 
która jest wykorzystywana do produkcji.

ARCHITEKCI RĘCZĄ ZA NIĄ

Produkty smołowe Auson zdobyły szybko dużą popularność 
wśród architektów, którzy chcą uzyskać matowe, piękne 
powłoki drewna. Ponadto lubią je oni za zapach. 

„Majsterkowanie jest absolutnie na czasie. Wskutek tego 
wzrasta również popyt na dobre i trwałe materiały. Smoła 
drzewna jest dobrym przykładem takich produktów i do tego 
ma wspaniały kolor“, mówi Karin Wingårdh z biura 
architektonicznego Wingårdh.

„SMOŁA DRZEWNA JEST 
PRODUKTEM ZGODNYM Z 

DUCHEM CZASU - ZE SWOIMI 
NATURALNYMI KOLORAMI I 

SPOSOBEM PRODUKCJI.“



Nowoczesna szara, szlachetna czarna, tradycyjna czerwona i 
klasyczna brązowa. Auson oferuje smołę drzewną w czterech 
kolorach, każda bazuje na prawdziwej smole drzewnej (Äkta 
Trätjära). Wszystkie barwniki to prawdziwe produkty naturalne z 
lasu, które chronią drewno i wzmacniają powierzchnię oraz 
nadają jej piękny matowy odcień.

Do wszystkich materiałów 
drewnianych

Barwiona smołą drzewna nadaje się doskonale nie tylko do 
elewacji domów, ale również do bali/desek, stanic wodnych, 
kładek i płotów, krótko mówiąc - do wszystkich materiałów z 
drewna. Pokrycie nią elewacji drewnianych, które wcześniej 

zostały pomalowane tradycyjną farbą elewacyjną, również nie 
stanowi problemu. Barwiona smoła drzewna wnika głęboko w 

drewno i zapewnia mu naturalne substancje, które wykorzystują 
same drzewa do zwalczania pleśni i gnicia. Podkreśla się przy 

tym strukturę drewna, a powierzchnia starzeje się w piękny 
sposób.

konserwacja domu z miłością

Pokrywanie smołą drzewną to prawdziwe przeżycie. 
Charakterystyczny zapach wywołuje uczucie, że pracuje się 
bezpośrednio z naturą. Z uwagi na to, że smoła drzewna jest 
produktem naturalnym, jej wygląd różni się trochę, w zależności 
od konkretnej partii produkcji. Jeśli mają Państwo kilka puszek, 
powinni Państwo zmieszać potrzebną ilość. w ten sposób cała 
powierzchnia zostanie pokryta takim samym odcieniem. Czas 
schnięcia może również być różny i jest zależny od pogody. 
Wszystkie barwione smoły drzewne Auson pozwalają uzyskać 
klasyczną matową powierzchnię. Do rozcieńczania czarnej, 
czerwonej i brązowej smoły drzewnej należy użyć terpentyny 
balsamicznej, co pozwoli również jeszcze lepiej podkreślić 
strukturę drewna. Odkryjcie sami naturalną ochronę drewna, 
pochodzącą z natury.

jaka smoła 
drzewna jest 
jej faworytem?

• Nakładać najlepiej wtedy, kiedy jest ciepło (min. 10°C). 
Wówczas obróbka produktami smołowymi jest najłatwiejsza i 

wsiąkają one szybko w drewno. 

• Dokładnie zmyć glony i pleśń i odczekać, aż drewno wyschnie 

• Przed pracą i kilkakrotnie w jej trakcie wymieszać 
dokładniezawartość opakowania 

• Nakładać szerokim pędzlem (np. 70-100 mm)

• Pokryć całą powierzchnie za jednym razem, 
aby uniknąć różnych odcieni 

• Pokryć powierzchnię co 
najmniej dwukrotnie 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
NAKŁADANIA



WIELKOŚĆ  NR ZAMÓWIENIA 
0,9-LITROWE OPAKOWANIE..................60500401 
2,7-LITROWE OPAKOWANIE..................60500473 
9-LITROWE OPAKOWANIE.....................60500556

Smoła drzewna,
kolor czarny

WIELKOŚĆ  NR ZAMÓWIENIA 
0,9-LITROWE OPAKOWANIE.................60510401 
2,7-LITROWE OPAKOWANIE.................60510473 
9-LITROWE OPAKOWANIE.....................60510556

Smoła drzewna Auson w kolorze czerwonym 
to wyrób na bazie naszego stałego produktu, 
prawdziwej smoły drzewnej (Äkta Trätjära) i 
tlenku żelaza. Nadaje ona elewacjom domów 
tradycyjny w Szwecji i lubiany od pokoleń kolor 
czerwony. Ponadto chroni ona optymalnie 
przed wiatrem i innymi warunkami 
pogodowymi. Czerwona smoła drzewna pasuje 
doskonale do klasycznych domków letnich z 
białymi ramami okien oraz do domów 
drewnianych o nowoczesnej architekturze i 
projekcie kolorystycznym. Rozcieńczyć ok. 
10-20% terpentyny balsamicznej.

Zużycie: 5-8m2/litr w zależności od podłoża.

Smoła drzewna Auson w kolorze czarnym to 
naturalna smoła drzewna ze wzmocnieniem w 
postaci czarnego pigmentu, pozwalająca 
uzyskać szlachetny, matowy kolor oraz 
zabezpieczenie przed gniciem, pleśnią i 
wysuszeniem. Klasyczny czarny kolor pasuje 
doskonale do nowoczesnych domów 
drewnianych, płotów lub stanic wodnych. 
Rozcieńczyć ok. 10-20 % terpentyny 
balsamicznej. 

Zużycie: 5-8m2/litr w zależności od podłoża.

WIELKOŚĆ  NR ZAMÓWIENIA 
0,9-LITROWE OPAKOWANIE..................60530401 
2,7-LITROWE OPAKOWANIE..................60530473 
9-LITROWE OPAKOWANIE.....................60530556

Smoła drzewna Auson w kolorze brązowym to 
klasyczna smoła drzewna, której brązowy kolor 
ma swoje źródło w szwedzkim romantyzmie 
ostatniego przełomu wieków. Dzisiaj, ponad 
100 lat później, znów popularne są brązowe 
elewacje domów. Brązowa smoła drzewna 
pozwala uzyskać matowy, brązowy kolor i 
piękną powierzchnię. I oczywiście, chroni ona 
przed silnym promieniowaniem słonecznym, 
wilgocią, pleśnią i gniciem. Rozcieńczyć ok. 
10-20% terpentyny balsamicznej.

Zużycie: 5-8m2/litr w zależności od podłoża.

Lazura do drewna,
kolor szary

Smoła drzewna Auson w kolorze szarym to 
rozcieńczona powłoka smołowa, która nadaje 
stylowy, nowoczesny, szary kolor. Kolor staje 
się najpierw brązowy, ponieważ smoła 
drzewna na początku osadza się na 
powierzchni wraz z pigmentem. Jednak już po 
pierwszym pokryciu wnika ona w drewno, aby 
je chronić przed wilgocią w czasie, gdy szary 
pigment pozostaje na powierzchni. Efekt 
końcowy to stylowy szary kolor, który stapia 
się z przyrodą i konserwuje drewno. Smoła 
drzewna w kolorze szarym zawiera terpentynę 
balsamiczną. Ta smoła może zostać użyta do 
drewna, które wcześniej pokryto siarczanem 
żelaza. 

Zużycie: 6-10m2/litr w zależności od podłoża.

WIELKOŚĆ  NR ZAMÓWIENIA 
1-LITROWE OPAKOWANIE.......................60590401 
3-LITROWE OPAKOWANIE......................60590473 
10-LITROWE OPAKOWANIE.....................60590556

Smoła drzewna,
kolor czerwony

Smoła drzewna,
kolor brązowy



Trwały
Klasyk

Smoła drzewna Auson bez dodatków jest produktem 
podstawowym, na bazie którego są produkowane 
barwione smoły drzewne. Smoła drzewna nadaje sie 
doskonale do dachów krytych gontem, łodzi, domów 
drewnianych, orazdo pielęgnacji kopyt i racic. Nasza 
naturalna smoła drzewna wnika również łatwo w 
drewno nieheblowane. Wnikanie można przyspieszyć 
przez rozcieńczenie terpentyną balsamiczną lub 
ogrzanie smoły. Ponadto smoła będzie dzięki temu 
mniej lepka. Stara receptura na powłokę do drewna 
brzmi: po jednej trzeciej naturalnej smoły drzewnej, 
terpentyny balsamicznej i gotowanego/surowego 
oleju lnianego.

Zużycie: 2-4 m2/litr, w zależności od podłoża. Kolor: 
Ciemnobrązowy

Smoła 
drzewna bez 

dodatków

Prototyp
wszystkich

naszych produktów

smołowych

SMOŁA DRZEWNA
PRODUKT 

NATURALNY 

WŁAŚCIWA OCHRONA
DREWNA

WIELKOŚĆ               NR ZAMÓWIENIA
1-LITROWE OPAKOWANIE......................60530401
3-LITROWE OPAKOWANIE......................60530473 
10-LITROWE OPAKOWANIE....................60530556
BECZKA 200 KG.......................................60100743



Smoła drzewna Dalbränd  firmy Auson to 
piękna złocistobrązowa smoła, która z 
czasem staje się podobna do lazury. Stosuje 
się ją przede wszystkim do wymagającej 
obróbki elewacji domów, dachów krytych 
gontem i łodzi, oraz w branży weterynaryjnej, 
np. do pielęgnacji kopyt i racic. Zalecamy 
rozcieńczenie jej terpentyną balsamiczną, 
aby smoła wsiąkła szybciej i była mniej 
kleista. Stara receptura na powłokę do 
drewna brzmi: po jednej trzeciej smoły 
drzewnej Dalbränd, terpentyny balsamicznej 
i gotowanego/surowego oleju lnianego.

Zużycie: 2-4 m2/litr, w zależności od 
podłoża.
Kolor: Złocistobrązowy

Smoła 
drzewna
DALBRÄND

Roslagsmahogny firmy Auson to lazura do 
drewna w płynie, która pozwala uzyskać 
kolor ciemny mahoń. Jej podstawą stara 
szwedzka receptura z naturalną smołą 
drzewną, olejem lnianym i terpentyną 
balsamiczną. Z uwagi na to, 
Roslagsmahogny bardzo łatwo ścieka, 
produkt ten powinien być nakładany cienko 
oraz dwoma warstwami. Po nałożeniu 
pierwszej warstwy należy pozostawić 
powierzchnię do dokładnego wyschnięcia! 
Roslagsmahogny firmy Auson nadaje się 
do kładek, łodzi, dachów krytych gontem 
oraz oczywiście do różnych rodzajów 
domów drewnianych.

Zużycie: 6-12m2/litr, w zależności od 
podłoża.

ROSLAGS- 
MAHOGNY

IMPREX

Imprex firmy Auson to jasna smoła 
specjalna, która staje się z czasem 
podobna do lazury. Pozwala ona 
uzyskaćnaturalną, piękną powierzchnię 
drewna i nadajesię m.in. doskonale do 
łodzi, dachów krytych gontem i budowli/
konstrukcji drewnianych. Smoła wnika 
głęboko w drewno, konserwuje je i chroni 
powierzchnię przed działaniem wody.  

Zużycie: 2-4m2/litr, w zależności od 
podłoża.
Kolor: Jasnobrązowy

WIELKOŚĆ                   NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 1 LITR (Opakowanie zostanie 
wkrótce wycofane z programy).............60200401
OPAKOWANIE 3 LITRY (Opakowanie zostanie 
wkrótce wycofane z programy).............60200473
OPAKOWANIE 10 LITRÓW (Opakowanie zostanie 
wkrótce wycofane z programy).............60200556

BECZKA 200 KG...................................60201790

WIELKOŚĆ         NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 1 LITR.............................60301401
OPAKOWANIE 3 LITRY..........................60301473
OPAKOWANIE 10 LITRÓW....................60301556

WIELKOŚĆ         NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 1 LITR.............................61100411
OPAKOWANIE 3 LITRY..........................61100473
OPAKOWANIE 10 LITRÓW....................61100556

BECZKA 200 KG....................................61110743



olej do tarasów
drewnianych

Jasny olej 
smołowy

Jasny olej smołowy Auson to produkt na bazie 
naszej naturalnej smoły drzewnej i terpentyny 
balsamicznej, który pozyskiwany jest również z 
drewna i jest produktem w stu procentach 
naturalnym. Jeśli nie mają Państwo już ochoty 
na odbarwione podłogi drewniane, właśnie ten 
olej jest właściwy! Przy nakładaniu kolor jest 
ciemnobrązowy, ale z czasem się rozjaśnia i 
kawałek po kawałku zyskuje szarawy odcień. 
Dzięki temu olejowi smołowemu Auson 
uzyskuje się długotrwałą ochronę i stylowe, 
szare powierzchnie z wyraźnie widocznymi 
słojami drewna. Państwa taras drewniany 
będzie dzięki niemu pięknie wyglądać przez 
wiele lat, tylko należy go pokryć ponownie 
olejem co dwa lub trzy lata. Produkt ten jest 
doskonały również do płotów, mebli 
ogrodowych i obrzeży drewnianych grządek.

Zużycie: 6-10 m2/litr, w zależności od podłoża.

Powierzchnia pokryta
tradycyjnem olejem

Powierzchnia pokryta
jasnym olejam smołowym

• Przed naniesieniem oleju drewno
dokładnie oczyścić. Zabrudzenia i
pozostałości starego oleju z
wcześniejszej obróbki usunąć
odpowiednim środkiem czyszczącym.

• Przed nałożeniem oleju drewno musi
być koniecznie całkiem suche. Podłoże
najlepiej zostawić wcześniej do
wyschnięcia na słońcu (dlatego obróbka
powinna być wykonana dopiero od
drugiej połowy wiosny).

• Olej nakładać pędzlem, wałkiem lub
niskociśnieniowym urządzeniem
natryskującym, a nadmiar zebrać
szmatką. Po smarowaniu olejem pędzel
oczyścić płynem do mycia naczyń/
mydłem lub terpentyną balsamiczną

WSKAZÓWKI I PORADY!

"Powtórne nakładanie
co dwa lub trzy lata 
jest wystarczające. 
Jasny olej smołowy 
pozwala zachować 
jasny kolor podłóg 

drewnianych."

WIELKOŚĆ         NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 1 LITR.............................60700401
OPAKOWANIE 3 LITRY..........................60700472
OPAKOWANIE 10 LITRÓW....................60700556



Chiński olej drzewny to klasyczny olej 
chiński - tungowy, połączony z olejem 
lnianym i rozpuszczalnikiem.

Zużycie: 4-10m2/litr

Sleepers oil (olej do podkładów) jest 
stosowany do obróbki powierzchni i 
lazurowania na ciemny kolor podkładów 
kolejowych, słupków i płotów. Produkuje 
się go na bazie naturalnej smoły drzewnej, 
dla zapewnienia optymalnej ochrony przed 
wiatrem i innymi warunkami pogodowymi. 
Olej do podkładów nakładany jest w stanie 
płynnym,  aby mógł wniknąć w drewno.

Zużycie: 5-8m2/litr

Chiński olej 
drzewnySLEEPERSOIL

Olej drzewny Auson to tradycyjny olej do 
tarasów na bazie oleju lnianego i 
rozpuszczalnika zastępującego terpentynę. 
Stosowany w celu uzyskania powłoki 
hydrofobowej, która chroni drewno przed 
wysuszeniem i pękaniem. Jednocześnie 
podkreśla on i pozwala zachować naturalny 
wygląd drewna.

Zużycie: ok. 10m2/litr

Olej 
drzewny

Do ochrony powierzchni drewna, do 
produkcji farb i do mieszania ze smołą 
drzewną.

Do ochrony powierzchni drewna, do 
produkcji farb i do mieszania ze smołą 
drzewną

Surowy olej 
lniany

Gotowany 
olej lniany

WIELKOŚĆ             NR ZAMÓWIENIA
BUTELKA 1 LITR....................................67000201
KANISTER 5 LITRÓW.............................67000265
KANISTER 25 LITRÓW...........................67000269

Terpentyna 
Balsamiczna

Do rozcieńczania produktów asfaltowych i 
farb oraz do czyszczenia pędzli i narzędzi.

Benzyna
lakowa

WIELKOŚĆ         NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 3 LITRY..........................20400473

WIELKOŚĆ         NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 1 LITR.............................20300401
OPAKOWANIE 3 LITRY..........................20300473

WIELKOŚĆ         NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 3 LITRY..........................20800473

Naturalna terpentyna balsamiczna jest 
rozpuszczalnikiem ulegającym 
biodegradacji, do rozcieńczania smoły 
drzewnej i farb na bazie oleju lnianego.

WIELKOŚĆ             NR ZAMÓWIENIA
BUTELKA 1 LITR....................................50100201
KANISTER 5 LITRÓW.............................50100265

WIELKOŚĆ                         NR ZAMÓWIENIA
BUTELKA 1 LITR....................................67100201
KANISTER 5 LITRÓW.............................67100265
KANISTER 25 LITRÓW...........................67100269

WIELKOŚĆ                        NR ZAMÓWIENIA
BUTELKA 1 LITR....................................66000201
KANISTER 5 LITRÓW.............................66000265
KANISTER 25 LITRÓW...........................66000259
BECZKA 187 KG....................................66604790



KONSERWACJA
DACHU

DOSKONAŁE 
USZCZELNIENIE
PRZEZ CAŁY ROK
Auson oferuje kompletny asortyment 
produktów uszczelniających do Państwa 
dachu. Ze wszystkich części domu na 
oddziaływania natury najbardziej narażony jest 
dach. Musi on być odporny na wiatr i inne 
warunki pogodowe - i to 365 dni w roku! 
Dzięki regularnej kontroli i utrzymaniu w 
dobrym stanie mogą Państwo znacznie 
przedłużyć jego okres użytkowania. Nasz 
asortyment obejmuje m.in. masę dachową, 
środek gruntujący, kit uszczelniający oraz klej 
asfaltowy. Ponadto Auson oferuje również 
rozwiązania asfaltowe o różnej lepkości oraz 
różnych właściwościach.

PO PROSTU 
ZAPOLUJ
NA DZIKI ZE 
SMOŁĄ

Smoła - wabik Auson uczyni polowanie na 
dziki dziecinną zabawą. Grubą warst∑ 
smoły należy nanieść na pień drzewa lub 
słup drewniany. Zaraz po tym zapach 
smoły zwabi dziki, ponieważ sygnalizuje on 
zwierzętom występowanie dużej ilości 
żywicy drzewnej, którą wykorzystują one 
do zwalczania pasożytów skóry. Dziki 
ocierają się chętnie jedynie o drzewo 
potraktowane smołą. Dzięki regularnemu 
stosowaniu tej smoły Auson mogą państwo 
wabić dziki na miejsce swoich polowań 
przez cały rok.

Zużycie: 2-4 m2/litr, w zależności od 
podłoża.

SMOŁA-WABIK NA 
ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ

WIELKOŚĆ                              NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE AEROZOLOWE 600 ML....60100096
OPAKOWANIE 5 LITRÓW..........................60101545



Masa szpachlowa asfaltowa z dodatkiem 
włókna i wzmocniona gumą, z dodatkami, 
które zapewniają optymalną przyczepność 
również na wilgotnych powierzchniach (np. 
przy pilnych naprawach w czasie deszczu). 
Tworzy elastyczną i szczelną spoinę, 
odporną na wszystkie warunki pogodowe. 
Służy do naprawy mniejszych uszkodzeń, 
rozluźnionych połączeń i pęknięć dachów 
krytych papą. Większe spoiny łączeniowe i 
pęcherze (najpierw naciąć) wyposażyć w 
tkaninę z włókna szklanego. Kit 
uszczelniający nadaje się również do 
naprawy spoin metalowych, do betonu i 
drewna, oraz do uszczelniania łodzi 
drewnianych. Łatwy do nakładania 
szpachlą.

Produkt asfaltowy w płynie, z dodatkami 
hydrofobowymi. Wnika głęboko w podłoże 
oraz zapewnia impregnację i uszczelnienie. 
Do gruntowania starych i wysuszonych 
dachów krytych papą przed ich naprawą 
masą dachową. Również do obróbki 
wstępnej powierzchni, które powinny 
zostać zabezpieczone przed wilgocią 
emulsją asfaltową.

Zużycie: 0,3-0,5 l/m2, w zależności od 
podłoża.

Masa asfaltowa z dodatkiem włókna i 
wzmocniona gumą, dla uzyskania szczelnej 
i elastycznej powierzchni. Wyjątkowo 
oporna przy każdej pogodzie. Dostarczana 
jest masa gotowa, o konsystencji łatwej do 
rozprowadzenia. Mocno wysuszoną papę 
należy najpierw pokryć naszym środkiem 
gruntującym do dachów.

Zużycie: 0,5-1 l/m2, w zależności od 
podłoża (zużycie jest niższe w przypadku 
pokrycia podłoża środkiem gruntującym do 
dachów)

MASA DACHOWA
ŚRODEK GRUNTUJĄCY

DO DACHÓW
KIT 

USZCZELNIAJĄCY

Do klejenia pasm papy dachowej, naprawy 
pęknięć, spoinowania miejsc połączeń 
metalowych, rąbków i innych drobnych 
elementów dachu.

Zużycie: 1 litr na zachodzące na sąsiednie 
pasmo 10-15 m

Środek do naprawy asfaltu to sprawdzony 
produkt bitumiczny do stosowania na 
zimno, ze żwirem, do naprawy dziur i 
zagłębień w asfalcie. Ponadto produkt 
może być używany do wypełniania fontann 
oraz do wyrównania nachodzących na 
siebie krawędzi. Środka do naprawy asfaltu 
można używać cały rok.

Łatwy do nałożenia produkt asfaltowy, do 
uzyskania zabezpieczonych przed wilgocią 
i hydrofobowych powierzchni betonowych, 
zarówno nad ziemią jak i pod nią. Nadaje 
się również jako ochrona podziemnych 
konstrukcji żelaznych i z blachy. 
Rozcieńczona 10-20% rozpuszczalnika 
zastępującego terpentynę, emulsja 
asfaltowa może być używana również do 
gruntowania wysuszonej papy dachowej.

Zużycie: 0,3-0,5 l/m2, w zależności od 
podłoża.

KLEJ ASFALTOWY
EMULSJA 

ASFALTOWA
ŚRODEK DO 

NAPRAWY ASFALTU

WIELKOŚĆ                          NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 5 LITRÓW......................10000405
OPAKOWANIE 25 LITRÓW....................10000406

WIELKOŚĆ                     NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 5 LITRÓW......................10500405

WIELKOŚĆ                     NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 1 LITR............................10700401
OPAKOWANIE 5 LITRÓW......................10700405

WIELKOŚĆ                          NR ZAMÓWIENIA
TUBKA 300 ML.......................................10800093
PUSZKA 1 LITR......................................10800401
OPAKOWANIE 5 LITRÓW......................10800405

WIELKOŚĆ                     NR ZAMÓWIENIA
PUSZKA 1 LITR......................................10900401
OPAKOWANIE 5 LITRÓW......................10900405
OPAKOWANIE 10 LITRÓW....................10900406

WIELKOŚĆ                       NR ZAMÓWIENIA
OPAKOWANIE 20 KG.............................10800405



Auson należy do najstarszych i największych 
oferentów smoły drzewnej w Szwecji i w 
Europie Północnej. Od swojego założenia w 
1928 r., przedsiębiorstwo oferuje tradycyjne i 
ekologiczne produkty w zakresie ochrony 
przed rdzą, izolacji akustycznej, smoły 
drzewnej i asfaltu. Smoły drzewne są 
produktami w stu procentach naturalnymi, 
które chronią drewno i nadają mu piękną, 
matową powierzchnię. Proces produkcji, 
jedynie w swoim rodzaju kolory i wysoka 
jakość to ważne czynniki wyróżniające 
przedsiębiorstwo.

TRADYCJA I INNOWACJE
OD 1928 ROKU

Auson AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka
Schweden
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

System producji Auson jest zgodny z wymaganiami SS-EN ISO 9001 
i SS-EN ISO 14001, włącznie z AFS 2001:1 Systematyczne 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Z miłości 
do drewna

Oficjalny Polski dystrybutor

Inter-Dagnex Sp. z o.o.
ul. Węglowa 43-503
Czechowice - Dziedzice

Telefony: 
tel. +48 (32) 215 46 08
tel. kom. +48 604 614 514

http://www.noxudol.pl/
http://www.interdagnex.com.pl/




