demidekk

UDENDØRS FARVEKORT DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE

DEMIDEKK DET!

VELKOMMEN

HUSET KOMMER FRa TRIVSELHUS. FOTOGRAF: PATRIK SVEDBERG

VÆGGe: Jotun 9938 DEMPET SORT
DØR oG VINDUEr: Jotun 1376 FrostrØYk
TERRASSE: Jotun 9710 TerrassEgrå

FORSIDE:
VÆGge: Jotun 1024 tidlØs
Accentfarve: Jotun 1624 LEtthet

Det farvekort, du sidder med i hænderne præsenterer
3 farvekollektioner, der er specielt udarbejdet til den nordiske arkitektur:
Moderne, nostalgisk og klassisk. Farvekollektionerne gør valget
af de udendørs farver trygt, nemt og komplet.

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT
• Markedets mest moderne og solide bindemiddelteknologi - ama-teknologien giver
suveræn farve- og glansstabilitet.
• Mere maling på overfladen.
• Forstærket vandfasthed.

Hvert farvetema indeholder lyse og mørke hovedfarver, der er nøje
udvalgt til hver stilart. Vi har også valgt accentfarver til hvert tema
– farver, der sætter prikken over i’et, når det gælder indgangsdøre,
uderumsmøbler og andre detaljer. Huset er ikke færdigt, før soklen også
er malet. Derfor præsenterer vi også to murfarver i hver kollektion.
Når det gælder farver, har man altid nogle favoritter. I dette farvekort viser vi dig vores, og håber, du vil tage dig tid til at se på
dem. Skulle du falde for en farve, der er vist i et andet tema end
det, der naturligt passer til dit hus, så skal du bare vælge denne!
Nogle farver har jo den unikke egenskab, at de fungerer på tværs af stilretningerne. Er du usikker, kan du også prøve dig frem ved hjælp af vores
Farvevælger, som du finder på www.jotun.dk. Her kan du prøve mange
forskellige farver og se, hvordan dit hus forandrer karakter.
Held og lykke med fornyelsen af dit hus!

Lisbeth Larsen, farvechef i Jotun

TIP! Hvis du vælger

FARVEVALG

Huset kommer fra SÄVSJÖ TRÄHUS

vÆgge: Jotun 1465 demigul
Accentfarve: Jotun 1001 eggHVIT
VINDUEr: Jotun 8413 herrEGÅRDSGRØNN

at beholde den nuance, som huset har
i dag, kan du ændre
husets karakter, hvis
du vælger en ny
og spændende
accentfarve. En hurtig
fornyelse!
bænk:
jotun 5127 INDIGO DEMPET

DØR: jotun 1434 Labrador

Lad farvekortet hjælpe dig til stilrene farvekombinationer,
der fremhæver arkitekturen og detaljerne på dit hus. Lad dig inspirere af de forskellige stilretninger og de arkitektoniske karakteristika,
der matcher dit hus, og giv plads til kreativitet.
Med Farvevælgeren, som du finder på www.jotun.dk, kan du nemt
ændre farven på dit hus på et billede. Prøv dig frem med forskellige
kombinationer, så du er sikker på, at resultatet bliver, som du gerne
vil have det.

VÆG: jotun 1024 tidløs
Accentfarve: jotun 1973 antikkgrå
mur: jotun 1402 canvas

vÆG: jotun 9938 DEMPET SORT
Accentfarve: jotun 9918 klassisk hvit
mur: jotun 1500 grafittgrå

Vælg en farvesætning, som understreger husets stil og det
udtryk, du gerne vil give dit hus. Dette hus har lyse gråtoner –
en klassisk kombination, der giver huset et tidløst og harmonisk
udseende. Grundmuren har fået en dæmpet, lys farve, der
danner en naturlig overgang til omgivelserne.

Mørke huse er ikke lige så iøjefaldende som lyse, da mørke
farver harmonerer bedre med naturen og danner en mere
blød overgang til beplantningen rundt om huset. Her er huset
malet i mørke farver med lyse detaljer som kontrast. Det giver
huset et moderne udtryk samtidig med, at det er i fin harmoni
med omgivelserne.

Vælger du et højkvalitetsprodukt fra Jotun, kan du
være sikker på, at dit hus er godt beskyttet, og at
det varer længe, før du behøver at male igen. Jotuns
produkter er testet og udviklet i Norge – til det
skandinaviske klima.
Farverne i dette kort
er udviklet specielt til
Jotuns eksteriørprodukter. Jotun garanterer
kun rigtig farvegengivelse ved anvendelse
af Jotuns produkter.
vÆG:
jotun 1973 antikkgrå

I den moderne farvepalet finder du sofistikerede grå og gråblå nuancer.
Lyse og mørke. De giver alle huset et særligt farveudtryk og danner et
stilrent baggrundstæppe for valget af energiske accentfarver.

JOTUN 9920 ASKESORT accentfarve

JOTUN 2825 EFFEKT accentfarve

JOTUN 10462 LIVLIG* accentfarve
*Kan kun blandes i bestemte produkttyper

MODERNE

Rene flader og en fuldkommen enkelhed kendetegner den moderne byggestil – gerne inspireret af funkis uden overflødige elementer. Lad farverne afspejle essensen af det tidløse og
enkle, men byd også på lidt smukt for øjet – fx med en udendørsbænk
i farven “Effekt”.

Spændende falrvfxer,ddørere
kan bruges ti øbler.
og uderumsm

JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
accentfarver: Jotun 1973 Antikkgrå /
Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1638 Horisont

JOTUN 9907 SINK
accentfarver: Jotun 9918 Klassisk
Hvit / Jotun 9930 Tåkedis
MUR: Jotun 9933 Stenvegg

JOTUN 9937 ASKE
accentfarver: Jotun 9930 Tåkedis /
Jotun 9907 Sink
MUR: Jotun 9933 Stenvegg

vÆGge:
jotun 9918 KLASSISK HVIT
GRÅ ACCENTFARVE:
jotun 9930 Tåkedis

JOTUN MUR 1638 HORISONT

JOTUN MUR 9933 STENVEGG

MURFARVER

vÆgGe: jotun 4252 KJØNNRØK DEMPET
MUR: jotun 9933 STENVegg

Et hus med rene linr.jerGiklvædeindrgangsfarvestærke kontraste signatur med en
partiet en modernearver.
af vores nye accentf
vÆGge: jotun 1001 egghvit

Denne farve vises i
Demidekk Ultimate Helmatt

JOTUN 4252 KJØNNRØK DEMPET

accentfarver: Jotun 9918 Klassisk Hvit accentfarver: Jotun 9930 Tåkedis /
Jotun 347 Malmblå
/ Jotun 9907 Sink
MUR: Jotun 9933 Stenvegg
MUR: Jotun 1638 Horisont

JOTUN 347 MALMBLÅ
accentfarver: Jotun 4252 Kjønnrøkt
Dempet / Jotun 9907 Sink
MUR: Jotun 9933 Stenvegg

Demidekk Ultimate
Når du maler med
Demidekk Ultimate får
du fordel af mere end
40 års forskning og
erfaring. Demidekk
Ultimate er den nye
generation af træbeskyttelse.

JOTUN 9938 DEMPET SORT
accentfarver: Jotun 9918 Klassisk
Hvit / Jotun 9937 Aske
MUR: Jotun 9933 Stenvegg

SVORES FAVORIT

JOTUN 9925 BERGKNATT
accentfarver: Jotun 9918 Klassisk
Hvit / Jotun 9920 Askesort
MUR: Jotun 9933 Stenvegg

vÆg: jotun 9925 bergknatt
DØR: JOTUN 10462 LIVLIG*
*Kan kun blandes i bestemte produkttyper

Rigtig farvegengivelse kan kun garanteres ved brug af Jotuns produkter, der er tonet i Jotun
Multicolor. Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Af tryktekniske grunde kan de trykte
farveprøver og farveillustrationer afvige fra de originale farver. Farveoplevelsen kan variere under
forskellige lysforhold. Glans og underlag kan påvirke farvens udseende. Underlagets oprindelige
farve, træværkets sugeevne og antal påføringer kan påvirke farven. Et prøveopstrøg vil vise dig
den rigtige farve.

JOTUN 9930 TÅKEDIS

vÆg: jotun 9925 bergknatt

TIP! En bænk, der er

TERRASSe: DEMIDEKK Terrasseolie 9073 shimmergrå

et moderne uderum

malet i samme farve
som væggen, indbyder
til at sætte sig ned –
og blive siddende.
Det aflange vindue
giver lys, og væggen
beskytter mod vind
og vejr.

vÆgge: jotun 9937 aske

vÆg: jotun 9925 BERGKNATT

Det er ren luksus at nyde livet
udendørs med puder, tæpper og en god
bog. Et nymalet terrassegulv, godt vejr og
et harmonisk farvevalg gør uderummet til
sommerens favoritsted.

vÆg: jotun 9925 BERGKNATT
bænk: jotun 2825 Effekt

vÆg: jotun 4252 KJØNNRØK DEMPET
TERRASSe: DEMIDEKK TERRASSolie 9037 ShIMMERGRÅ
mur: jotun 9933 Stenvegg

Demidekk Ultimate
Vindue er en dækkende
træbeskyttelse til udendørs brug. Kan også
anvendes til døre, havemøbler og andre
udvendige høvlede
detaljer.

vÆg:
jotun 9918 KLASSISK hvIT

JOTUN 734 BRUNSVART accentfarve

JOTUN 10254 BRUN JORD accentfarve

JOTUN 8437 HÅP accentfarve

NOSTALGI

vÆg: jotun 1376 frostRØYK
accentfarve: jotun 8437 håp

Mange, fine detaljer og småsprossede vinduer kendetegner den nostalgiske stil. Med rødder i det forgangne indbyder
dette hjem til at skabe en naturlig og afslappet atmosfære. Og
farverne skal give huset ro, varme og harmoni.
Giv huset den rigtige stil med lyse og varme, beige nuancer. Gule,
okker og mørkebrune farver finder du også i denne palet – sammen
med hvid.

Spændende falrvfxer,ddørere
kan bruges ti øbler.
og uderumsm

JOTUN 10416 PERLEHVIT

JOTUN 1939 SANDBEIGE

accentfarver: Jotun 1016 Blek Sand /
Jotun 8413 Herregårdsgrønn
MUR: Jotun 1402 Canvas

accentfarver: Jotun 1376 Frostrøyk /
Jotun 10254 Brun Jord
MUR: Jotun 1402 Canvas

SVORES FAVORIT

vÆg: jotun 1001 egghvit
vÆg: jotun 2142 vestlandsrød

Et hvidmalet hutrsygt og smukt.
- traditionelt,

Sommertid og udeliv

vÆg: jotun 9918 klassisk hvit
Dør: jotun 8437 håp

– leg med farver og sæt dit
personlige præg på huset
og omgivelserne.

JOTUN MUR 1491 SLIPESTEN

vÆgge: jotun 1037 sandsten
accentfarve: jotun 10416 perlehvit

MURFARVER

JOTUN MUR 1912 VARM JORD

Denne farve vises i
Demidekk Ultimate Helmatt

JOTUN 1376 FROSTRØYK

Demidekk Oliemaling
er en meget vejrbestandig maling. En
traditionel og samtidig
moderne oliemaling.
Denne maling er det
oplagte valg for dig, der
foretrækker oliemaling.

accentfarver: Jotun 1624 Letthet /
Jotun 1016 Blek Sand
MUR: Jotun 1402 Canvas

JOTUN 1016 BLEK SAND
accentfarver: Jotun 10416 Perlehvit /
Jotun 1939 Sandbeige
MUR: Jotun 1402 Canvas

JOTUN 8413 HERREGÅRDSGRØNN
accentfarver: Jotun 1376 Frostrøyk /
Jotun 1016 Blek Sand
MUR: Jotun 1491 Slipesten

JOTUN 1037 SANDSTEN
accentfarver: Jotun 1001 Egghvit /
Jotun 8413 Herregårdsgrønn
MUR: Jotun 1491 Slipesten

JOTUN 1465 DEMIGUL
accentfarver: Jotun 1001 Egghvit /
Jotun 8413 Herregårdsgrønn
MUR: Jotun 1491 Slipesten

JOTUN 175 TJÄRBRUN
accentfarver: Jotun 1376 Frostrøyk /
Jotun 10254 Brun Jord
MUR: Jotun 1491 Slipesten

Rigtig farvegengivelse kan kun garanteres ved brug af Jotuns produkter, der er tonet i Jotun
Multicolor. Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Af tryktekniske grunde kan de trykte
farveprøver og farveillustrationer afvige fra de originale farver. Farveoplevelsen kan variere under
forskellige lysforhold. Glans og underlag kan påvirke farvens udseende. Underlagets oprindelige
farve, træværkets sugeevne og antal påføringer kan påvirke farven. Et prøveopstrøg vil vise dig
den rigtige farve.

SVORES FAVORIT

væGge : jotun 9918 klassisk hvit

TIP! Et gammelt bord
og stole får nyt liv med
et strøg maling. Vælg
tekstiler, der matcher
dine sommerblomster
og skab et lækkert og
indbydende uderum.

© Peter Carlsson / Johnér



væg: Jotun 2142 vestlandsrød
accentfarve: Jotun 1624 letthet
Jotun 8413 herrgårdsgrønn

et nostalgisk uderum
Har du en lidenskab for smukke ting
og en god portion arbejdslyst, kan du forvandle
terrassen til et herligt fristed. Det skal se afslappet og rustikt ud, selvom tilfældighederne er
nøje planlagt! En bænk er meget anvendelig –
fx til en pause i skyggen og som ekstra siddeplads til uventede gæster.

bænk: jotun 10462 livlig

stole: jotun 1001 EGGhvit

vÆg: jotun 10416 perlehvit

Demidekk Terrasseolie beskytter dit gulv
og forhindrer revner.
Vælg mellem mange
forskellige farver og
få en smuk terrasse.

Et klassisk hus kendetegnes af stilrene linjer og en udtalt sans for enkle detaljer. Derfor er farverne af stor betydning for
huset. Stilen skal også give plads til overraskelser som fx en blå dør,
smukt indrammet af en hvid farve.
Farven Egghvit og lyse, grå toner understreger den klassiske stil. Hvis
du primært ønsker mørke farver, anbefaler vi de klassiske rødlige eller
varme, grå nuancer.

JOTUN 1624 LETTHET accentfarve

JOTUN 1899 FRONT accentfarve

JOTUN 5047 TUNHOVD accentfarve

KLASSISK

vÆg: jotun 1434 labrador
døR: jotun 5047 tunhovd

Spændende falrvfxer,ddørere
kan bruges ti øbler.
og uderumsm

JOTUN 1391 LYS ANTIKKGRÅ

JOTUN 1462 GRÅ SKIFFER

accentfarver: Jotun 1001 Egghvit /
Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1402 Canvas

accentfarver: Jotun 1024 Tidløs /
Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå

JOTUN 1434 LABRADOR
accentfarver: Jotun 1391 Lys
Antikkgrå / Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå

vÆg: jotun 1434 labrador
accentfarve:
jotun 9918 KLASSISK hvIT

JOTUN MUR 1402 CANVAS

MURFARVER

JOTUN MUR 1500 GRAFITTGRÅ

Tænk helhed
Elegant farvesætning med
tone-i-tone nuancer giver dit
hus et harmonisk udseende.
vÆgge: jotun 1434 labrador
accentfarve: jotun 1001 egghvit
mur: jotun 1500 grafittgrå

Demidekk Ultimate
Helmatt er intet
mindre end en revolution, når der gælder
træbeskyttelse. Den
matte glans giver dit
træhus en elegant
og naturlig overflade
– helt uden genspejlinger.

JOTUN 1024 TIDLØS
accentfarver: Jotun 1001 Egghvit /
Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1402 Canvas

JOTUN 1973 ANTIKKGRÅ
accentfarver: Jotun 1001 Egghvit /
Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå

Denne farve vises i
Demidekk Ultimate Helmatt

JOTUN 737 MAHOGNY
accentfarver: Jotun 1024 Tidløs /
Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå

Kan ikke tones i
Demidekk Ultimate Helmatt
vÆgge: jotun 2746 mørk rubin
accentfarve: jotun 1624 letthet
mur: jotun 1402 canvas

JOTUN 1001 EGGHVIT
accentfarver: Jotun 1391 Lys
Antikkgrå / Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1402 Canvas

JOTUN 2746 MØRK RUBIN
accentfarver: Jotun 1024 Tidløs /
Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå

Rigtig farvegengivelse kan kun garanteres ved brug af Jotuns produkter, der er tonet i Jotun
Multicolor. Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Af tryktekniske grunde kan de trykte
farveprøver og farveillustrationer afvige fra de originale farver. Farveoplevelsen kan variere under
forskellige lysforhold. Glans og underlag kan påvirke farvens udseende. Underlagets oprindelige
farve, træværkets sugeevne og antal påføringer kan påvirke farven. Et prøveopstrøg vil vise dig
den rigtige farve.

SVORES FAVORIT

vÆg: jotun 1973 Antikkgrå
accentfarve: jotun 1001 egghvit

TIP! Den rigtige farve
på terrassegulvet
skaber en visuel
forbindelse til husets
stil og arkitektur.
Demidekk Terrasseolie findes i en række
nuancer, der giver liv
til overfladen.

MUR: JOTUN 1402 CANVAS

det klassiske uderum

stakIT: jotun 9918 klassisk hvit

stol: jotun 1378 kontur

Demidekk Ultimate
Vindue er en dækkende
træbeskyttelse til udendørs brug. Kan også
anvendes til døre, havemøbler og andre
udvendige høvlede
detaljer.

I et godt uderum er der både plads
til gæster ved det lange bord og til alenetid på en solseng. Fællesnævneren er en
uformel atmosfære. Tænk på de oplevelser
dit uderum skal give dig, og skab områder
til de forskellige aktiviteter.
vÆG: jotun 1973 antikkgrå
accentfarve: jotun 1001 egghvit

mur: jotun 1638 horisont

Mal soklen og giv dit hus en naturlig farvebro til naturen
og omgivelserne. Samtidig giver du den optimal beskyttelse mod fugt
og vand.
Jotun Premium Mur giver muren et flot, mat og holdbart udseende.
Det diffusionsåbne malingsystem tillader muren at ånde samtidig
med, at den bliver meget vandafvisende. Resultatet er en mur, der
er tør og fri for revner og sprækker - og et harmonisk hus.

mur: jotun 1402 canvas
vÆgge: DEMIDEKK transparent
623 burmateak

Sokkelfarven gøn rkomplet
farvesætninge accentfarve.
og er en vigtig

NYHED
Jotun Premium Mur
giver en vandafvisende
og flot overflade, der
holder både mur og
grundmur tør. Malingen
kan anvendes på alle
typer puds og tidligere
malede flader og er
meget nem at male
med.

sådan gør du

soklen

Ny træbeklædning

vÆg: jotun 1973 antikKgrå
accentfarve: jotun 1624 lEtthet

vÆg: jotun 1037 sandsten
accentfarve: jotun 1899 front
dØr: jotun 9938 DEMPET SORT

Jotun har produkter af høj kvalitet, der gør malearbejdet
nemt og giver dig et holdbart resultat.

GRUNDING
Forbehandling

Det er vigtigt med et omhyggeligt forarbejde – både for nye og
tidligere malede overflader. En tidligere malet overflade vaskes
med Jotun Kraftvask og efterfølgende fjernes alt løstsiddende
maling. Hvis du arbejder med en højtryksrenser, skal du være meget
forsigtig, da du nemt kan skade overfladen. Når denne er fast, ren
og tør, skal områder med bart træ grundes med Visir.

Nyt træværk, der har stået
ubehandlet i mere end 4-6
uger, rengøres med Jotun
Husvask og stålbørstes.

Nyt træ skal også være fast, rent og tørt. Og husk, at det også skal
grundes. Hvis du følger disse råd, kan du være sikker på at få det
bedst mulige resultat.

En ny beklædning behandles
hurtigst muligt og inden 4
uger med Visir Grunding.
Vær ekstra omhyggelig med
at grunde kanter og endetræ,
3-4 strøg vådt-i-vådt. Dette
giver en god forsegling af
endetræet og ekstra beskyttelse mod råd.

Topstrøg
Påfør 2 strøg på uhøvlet
træbeklædning. På høvlet
træ eller træ med høvlede
detaljer påføres 3 strøg af
det valgte produkt.

Tidligere malet træbeklædning

Årlig Husvask
HUSK!
Hvis du vasker huset én
gang om året med Jotun
Husvask, forlænger du
holdbarheden på malingen,
og huset holder sig pænt
i længere tid.

Forarbejde
Vask med Jotun Kraftvask
(skyl godt efter med rent
vand). Påfør Jotun Træ- og
Murrens, der skal tørre, inden
man fortsætter med den
videre behandling.

Grunding
Løstsiddende maling og træfibre fjernes med en stålbørste
eller en skraber, indtil man har
fast træ, der giver malingen
den bedste vedhæftning.
Bart, rent træ grundes med
Visir Grunding.

Topstrøg
Påfør 2 strøg maling
af det valgte produkt.

sokkel ny mur – ren og tør
Grunding

VASK
Vask med Jotun Kraftvask.

Før
Muren viser, at det er tid til
vedligeholdelse.

EFTER
Behandlet med malingsystemet Jotun Premium Mur

Tidligere malede vinduer og døre

Muren grundes med Jotun
Premium Mur Grunding.
Påføres nedefra og op.

Topstrøg

Mellemstrøg

Påfør 2 strøg Jotun
Premium Mur Maling.

Jotun Premium Mur Filler
krydspåføres med en grov
pensel.

Et diffusionsåbent og vandafvisende system

MEMBRANTEKNOLOGI
SLAGREGN

sokkel Tidligere behandlet / ældre ubehandlet
Forbehandling

Grunding
vask

Ubehandlet mur og sugende
underlag grundes med Jotun
Premium Mur Grunding.

topstrøg

Vask med Jotun Kraftvask.
Fjern løstsiddende maling.

Mellemstrøg

Afslut med et lag Jotun
Premium Mur Maling.

VANDDAMP

Tillader muren at ånde
Vandafvisende
Modvirker afskalning

SILIKONEMULSJON-SYSTEM

Jotun Premium Mur Filler
krydspåføres med en grov
pensel.

Skarpe kanter afrundes med
sandpapir. Rengør vindueskarme og lister med Jotun
Husvask. Påfør Jotun Træog Murrens, der skal tørre
før videre behandling.

Grunding
Vejrslidt træ slibes ned til
rent og fast træ, der grundes
med 1 strøg Visir Grunding.
Løstsiddende og tykke
malinglag fjernes, og blanke
flader slibes let med sandpapir. Nyt træ grundes
med Visir Grunding.

Maling af fx døre og havemøbler af høvlet træ følger samme princip som maling af vinduer.

Topstrøg
Påfør 2 strøg Demidekk
Ultimate eller Drygolin
Vinduesmaling. Det gør
arbejdet nemmere, hvis
du bruger en specialpensel. Få vejledning der,
hvor du køber malingen.

demidekk det!
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vÆGge: jotun 1001 eggvit
DØR OG terrasse rækværk:
jotun 9938 DEMPET SORT

Huset kommer fra Sävsjö Trähus

Huset kommer fra Trivselhus. Fotograf: Patrik Svedberg

På www.jotun.dk og www.demidekk.dk finder du mere information
om vores produkter, gode råd om at male og inspiration til valg af farver.
Prøv også at teste forskellige farver på dine egne billeder med vores
Farvevælger, inden du går i gang med at male.
Velkommen!
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NYHED

Helmat,
elegant e
udseend

Demidekk Ultimate
Giver huset et langvarigt, flot udseende.
Enestående farve- og glansholdbarhed.
Effektiv mod overfladeskimmel.
Nem at påføre!

Demidekk Ultimate Helmat
Elegant og naturlig overflade
– helt uden genspejlinger.
Effektiv mod overfladeskimmel.
Nem at påføre.

Demidekk Ultimate Vindue
Meget farve- og glansstabil.
God vedhæftning.
Lange vedligeholdelsesintervaller.
Nem at male med.

Demidekk Classic
Virkelig god farve- og glansholdbarhed.
Tørrer hurtigt.
Lange vedligeholdelsesintervaller.

Demidekk Oliemaling
Meget vejrbestandig træbeskyttelse.
Baseret på olier af høj kvalitet.
Lange vedligeholdelsesintervaller.
Meget vandafvisende.

Demidekk Terrasseolie
Pigmenteret specialolie til imprægneret
træ. Beskytter træet mod nedbrydning
fra solen. Indeholder filmkonserverende
middel mod overfladeskimmel.
Kan kun tones i et begrænset farvevalg.
Der kan opstå mindre farveafvigelser mellem de forskellige produkttyper.

Forhandler:

VÆG: jotun 1624 LEtthet
DØr: jotun 1462 Grå Skifer

Jotun A/S
Jernet 6, 6000 Kolding
Tlf: 7630 3200
Mail: mail@jotun.dk

