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JusTer on aito suomalainen ja taatusti ohenta-
maton havupuuterva, joka on monikäyttöinen ja 
klassinen luonnontuote. Tervan historia ulottuu 
satojen vuosien taakse pohjolan historiaan.  
Terva soveltuu monenlaisiin suojaus– ja tiivistys
-tarkoituksiin ja se lyö ominaisuuksillaan laudal-
ta kaikki nykyaiset teolliset aineet  ja on silti puh-
das luonnontuote. Terva estää tehokkaasti la-
hoa, sienikasvustoa ja korroosiota, sekä haitalli-
sia bakteerikasvustoja. 
Käyttö mutteritervana 
Toistuvasti avattaville kohteille, vuosihuollet-
tavat teollisuuden koneet ja laitteet, raskaan ka- 

luston huoltoon ja hoitoon. Suojaa korroosiolta 
ja hapettumiselta ja toimii myös ruuvilukitteena. 
Puun suojauksessa 
Terva sivellään sellaisenaan suojattavalle puu-
pinnalle tai mäntytärpätillä ohentamalla imeyty-
mistä tehostamaan. Imeytymistä voidaan tehos-
taa myös tervaa kuumentamalla. 
Metallin suojauksessa 
Terva sivellään mäntytärpätillä sopivasti ohen-
nettuna suoraan karhennetulle tai jopa ruostu-
neelle pinnalle. 
Huom! Tervan käyttö vaatii nykyaineita enem-
män työtä ja ympäristön suojaamista.   

 

Juster on garanteeritud olema tõeline ja Soome 
lahjendamata havupuuterva, mis on multifunk-
tsionaalse ja klassikaline looduslik toode. Tõrva 
ajalugu ulatub tagasi sadu aastaid ajalugu 
North. 
Tõrva sobib laia kaitset ja hermetiseerimiseks ja 
see võidab täita kõik pardal nykyaiset tööstusli-
ke materjalide ja on ikka puhas looduslik toode. 
Tõrva tõhusalt vältida mäda, seene ja korrosioo-
ni, samuti kahjulikke baktereid. 
Kasuta mutteritervana 
Korduvalt unlockable objekte, vuosihuollet-
tööstusliku masinad ja seadmed, raskete sead-
mete hooldus- ja hooldus 

Kaitseb korrosiooni ja oksüdatsiooni ja toimib ka 
polt pidurid. 
Puidu kasutamine kaitset 
Tõrva lubjapintsliga kaitstud puidu pinnale või 
mäntytärpätillä hõrenemine imendumist samm 
edasi. Imendumist saab parandada ka kuumuta-
misel tõrva. 
Kasutada metallist kaitse 
Tõrva harjatud mäntytärpätillä sobivalt õhu-
keseks, või isegi otse karestatud pind korro-
deerunud. 
 
NB! Kasutamine tõrva vajab kaasaegseid mater-
jale rohkem tööd ja keskkonnakaitse. 

JusTer is genuine and original pine tar which is 
totally undiluted. It is multipurpose and 100% 
natural product coming from agient history of 
nordic countries. Tar goes perfect for many dif-
ferent corrosion and rotting protection as well as 
efficient sealant for water leaks etc. Tar still 
beats all kind of industrial chemicals with its high 
performance properties by having environment 
friendly character. 
Usage as thread protection 
Regularly reopened threads like all kind of vehi-
cles wheel bolts. Such as trucks, personal cars 
and other vehicles as well as industrial purpo-
ses. 

Usage as wood rotting protection 
All kind of wood structures which need heavy 
duty protection against water and bacteries rot-
ting the wood. 
Tar is used as it is undiltued or diluted by pi-
neenterpentine and/or by preheating the fluid 
before painting to help the penetration deeper to 
the material. 
Usage as metal surface protection 
Tar is painted over the scraped metal surface or 
even over the rusted surface.  
 
Note! Usage of Tar needs more protection and 
attention of painting work than normal paints. 

 


