Värde: 45 kr

BRILLIANT WHITE UTVECKLAD FÖR VITA HUS

Demidekkare målar gärna.
Men inte så ofta.

FRAMSIDA VÄGG: JOTUN 9918 KLASSISK VIT
HUSET KOMMER FRÅN TRIVSELHUS

NYHET!

SPECIELLT UTVECKLAD FÖR VITA HUS

• Extremt smutsavvisande
• Extra skydd mot svartmögel
• Mycket långa underhållsintervaller
• AMA® teknologi* – extra skydd
och lång hållbarhet

* AMA® teknologi – unik kombination av alkydolja och akryl, skyddande och penetrerande, vattenavvisande och slitstark, suverän vidhäftning.

VITT OCH NYMÅLAT LÄNGE
N Y H E TEN D EM I D EK K B R I LLIA NT W H ITE

Vi är många som drömmer om ett riktigt vitt och elegant hus. Oavsett om
det är en helt ny funkisvilla eller ett 100 år gammalt trähus. Och då skall
det självfallet hålla sig vitt och se nymålat ut länge. Men det är en dröm
som många ser som en utopi eftersom vita hus snabbt kan se smutsiga ut.
DEMIDEKK Brilliant White är en helt ny utomhusfärg utvecklad för
alla som drömmer om ett vitt hus. Färgen är baserad på DEMIDEKKs
välbeprövade AMA® teknologi men är kompletterad med ny teknik
som hindrar smuts från att fästa sig på ytan och ger ett extra skydd mot
svartmögel. Resultatet är en färg som gör att huset ser vitt och nymålat
ut länge: DEMIDEKK Brilliant White.
Som kulördesigner arbetar jag
dagligen med kulörer. Jag försöker
alltid hitta de vackraste färgsättnigarna för att kunna ge dig de
bästa förslagen.
I denna färgkarta delar jag med
mig av råd när det gäller val av
harmoniska vita kulörer. Du får tips
och råd vid valet. Allt från de renaste
vita, via gråtonade vita över till
varma gulvita toner.
Varje enskild kulör är omsorgsfullt
utvald för DEMIDEKK Brilliant White
och testad på vårt laboratorium.
Genom våra avancerade analyser
kan jag därför garantera dig att
både färgen och kulören tål vårt
tuffa skandinaviska klimat. När du
väljer en kulör från Jotun blandad
i en Jotun-produkt får du en estetiskt
vacker och hållbar kulör. Denna
garanti kallar vi Jotun Kulörtrygghet.
Jag vill göra det enklare och mer
förutsägbart för dig när du skall välja
kulör. Ta därför god tid på dig, och
läs mina beskrivningar av de olika
nyanserna. Vitt är nämligen inte
bara vitt.
Lycka till med kulörvalet!

VÄGG: JOTUN 1624 LÄTTHET

Av trycktekniska orsaker kan kulörerna i bilderna avvika från originalet. Får helt korrekt kulöråtergivning rekommenderar vi en provstrykning.

Nina Klæboe Mørkve
Skandinavisk kulörchef
Jotun

VITT ÄR MYCKET MER ÄN VITT

VÄGG OCH RÄCKE:
JOTUN 1001 EGGVIT

När du har bestämt dig för att måla huset vitt
är det viktigt att du väljer rätt vitton. Det finns
en mängd olika vita nyanser. Den skillnad som
i färgkartan kan upplevas som liten växer med
storleken och kan på ett helt hus bli betydande.
Vår nyhet DEMIDEKK Brilliant White kan brytas
i alla Jotuns mest populära vita kulörer.

TÄNK PÅ HELHETEN
Innan du väljer kulör för husets fasad
– ta ett steg tillbaka och se på övriga
delar, som dörr och fönster, grundmur, tak och omgivningen.
TIPS
Utomhus upplevs kulörer
som svalare, ljusare och
vitare jämfört med inomhus.

NEUTRALA OCH GRÅ VITTONER

JOTUN
9918 KLASSISK VIT
En neutral, ren vit ton.

Vill du ha en mjuk vit ton ska du
välja gyllene och mjuka nyanser.
För ett svalare uttryck väljer
du vita toner med lite grått.
För att få korrekt intryck av kulörens
vitnyans och ljushet bör du se den
mot en mörkgrå eller svart bakgrund.

JOTUN
1622 REFLEKTION
En gråaktig vit kulör
med svag röd underton.

SVAGT GYLLENE VITTONER

JOTUN
1624 LÄTTHET
En svagt gulaktig vit ton.

NYHET!
JOTUN
10784 SKUGGVIT
En svagt gråaktig vitton.
Lite sval i tonen.

VÄGG: JOTUN 9918 KLASSISK VIT
Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotuns Multicolor brytsystem.
Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören.

MJUKA VITTONER

JOTUN
1001 EGGVIT
En gulaktig vit ton.
Jotuns mest sålda kulör!
VÄGG: JOTUN 1105 VILLAVIT

JOTUN
1376 FROSTRÖK
En mjuk, gråaktig vit ton.

GULAKTIGA VITTONER

JOTUN
1453 BOMULL
En gulaktig vit ton.
Upplevs som gulare än
Eggvit. Används ofta som
standard vit på fabriksmålade fönster och dörrar.

JOTUN
1574 KALKSTEN
En gulaktig varm ton.

VARMA VITTONER

NYHET!
JOTUN
1105 VILLAVIT

HARMONISKA DETALJER
Den vita kulör du väljer till husets
fasad måste harmoniera med
kulörerna på detaljerna. Ofta kan
fönster och dörrar ha en gulaktig
vit kulör. Undersök därför vilken
kulörkod de har.
Ofta har fabriksmålade fönster
och andra detaljer kulörkoden NCS
S0502-Y dvs samma som 1453 Bomull.
Om du vill ha ett så vitt hus som
möjligt rekommenderar vi i dessa
fall att välja samma kulör till fasaden.
Då undviker du att få detaljer som ser
gula och ”smutsiga” ut. 1453 Bomull
och 1001 Eggvit är också fina kombinationer till kulörerna 1376 Froströk och
1574 Kalksten.
GLÖM INTE GRUNDMUREN
Husets färgsättning är inte komplett
utan en väl avpassad grundmurskulör!
När du väljer kulör till grundmuren
bör du ta hänsyn till fasaden men
också beläggningar runt huset:
Är det grå marksten, asfalt eller grus?
Tänk på helheten!

En gulaktig vit ton
med varm underton.

JOTUN
0471 LYS ANTIK
En svagt beige vit ton
med röd underton.

VÄGG: JOTUN 9918 KLASSISK VIT
GRUNDMUR: JOTUN 1500 GRAFITGRÅ
Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotuns Multicolor brytsystem.
Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören.

VÄGG: JOTUN 1624 LÄTTHET
ACCENTKULÖR: JOTUN 1973 ANTIKGRÅ

TIDIGARE MÅLAD PANEL:

FÖRBEHANDLING

GRUNDNING

SLUTSTRYKNING

Tvätta med JOTUN 2-i-1
Kraftvask ock mögeldesinfektion och skölj noga med
rent vatten. Lös färg och lösa
träfibrer tas bort med stålborste eller skrapa. För att
färgen skall få bra vidhäftning måste lösa träfibrer
tas bort ned till fast trä.

Bart trä grundas med JOTUN
Visir Oljegrunning Pigmentert. Behandla bart ändträ
extra noga, 3–4 strykningar
vått-i-vått.

Påför två strykningar
DEMIDEKK Brilliant
White på ohyvlad panel.
På hyvlad panel eller
panel med hyvlade
detaljer påförs tre
strykningar för bästa
skydd.

DEMIDEKK BRILLIANT WHITE
S PEC I ELLT U T V EC K L A D FÖ R VITA H U S

Vitt eller toner av vitt är en av de allra vanligaste kulörerna.
Men många upplever vita hus som krävande att hålla
rena jämfört med hus målade i andra kulörer. DEMIDEKK
Brilliant White gör det mycket enklare att hålla huset som
nymålat riktigt länge.
Extremt smutsavvisande: DEMIDEKK Brilliant White är
extremt smutsavvisande. Produkten är baserad på en
ny teknologi som hindrar smuts från att fästa sig på ytan
och ger ett extra skydd mot svartmögel.
Kulör och glansstabilitet: Den moderna teknologin ser till
att både kulör och glans bevaras. DEMIDEKK Brilliant White
innehåller effektiva pigment. Tillsammans med den unika
kombinationen av alkydolja och akryl (AMA® teknologi)
ger detta ett mycket väderbeständigt skydd för ditt hus.

AMA® teknologi
– extra skydd
och lång hållbarhet
• Unik kombination
av alkydolja och akryl
• Skyddande och
penetrerande
• Vattenavvisande
och slitstark
• Suverän vidhäftning

Mycket långa underhållsintervaller: DEMIDEKK Brilliant
White är en helt ny produkt men bygger vidare på den
erfarenhet Jotun gjort under mer än 40 års utveckling.
DEMIDEKK Brilliant White är formulerad med samma grundtanke som alla sina föregångare: Längsta möjliga hållbarhet.

Bilden visar hur ren DEMIDEKK Brilliant White håller sig jämfört
med andra färger. Resultatet är en fasad som håller sig vit och
fräsch mycket länge.

Smutsupptagning mätt som ändring
av kulör – dE (resultat mätt efter 11 veckor)
SKITTOPPTAK MÅLT SOM FARGEENDRING – DE* (Resultat målt etter 11 uker)
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Omfattande tester visar att DEMIDEKK Brilliant White
har lägst smutsupptagning.

«Efter ett omfattande utvecklingsarbete har vi kommit fram
till en formulering som tar hänsyn till de krav som ställs på en
kvalitetsfärg för vita hus. Smutsupptagningen är mycket låg
och bättre än alla konkurrentprodukter vi testat.»
Sigve Fjelde, R&D Senior Chemist
Jotun har norra Europas största forskningslaboratorium för färg.
Här mäts glans och kulörförändring, viktiga egenskaper som
DEMIDEKK Brilliant White är suveränt bäst på.

Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.

DEMIDEKK Brilliant
WHITE

•
•
•
•
•

Speciellt utvecklad för vita hus
Extremt smutsavvisande
Extra skydd mot svartmögel
Mycket långa underhållsintervaller
AMA® teknologi – extra skydd
och lång hållbarhet*

DEMIDEKK Ultimate
TÄCKFÄRG

•
•
•
•

DEMIDEKK Classic
TÄCKLASYR

•
•
•
•

Ger ett klassiskt täcklaserat utseende
Mycket glans- och kulörstabil
Torkar snabbt
Långa underhållsintervaller

Gör att huset ser nymålat ut länge
Mycket långa underhållsintervaller
Suverän glans och kulörstabilitet
AMA® teknologi – extra skydd
och lång hållbarhet*

DEMIDEKK Ultimate
HELMATT

•
•
•
•
•

Helmatt elegant utseende
Gör att huset ser nymålat ut länge
Mycket långa underhållsintervaller
Suverän glans och kulörstabilitet
AMA® teknologi – extra skydd
och lång hållbarhet*

DEMIDEKK Ultimate
FÖNSTER

•
•
•
•
•

Gör att fönstren ser nymålade ut länge
Mycket långa underhållsintervaller
Suverän glans och kulörstabilitet
Mycket fin finish och snabb torktid
AMA® teknologi – extra skydd
och lång hållbarhet*

DEMIDEKK
TERRASSLASYR

• Speciallasyr för altaner, trappor,
staket, trädgårdsmöbler etc av
tryckimpregnerat trä
• Extra skydd mot beväxning
• Torkar snabbt
• Motverkar sprickbildning
• Lång hållbarhet

* AMA® teknologi – unik kombination av alkydolja och akryl, skyddande och penetrerande, vattenavvisande och slitstark, suverän vidhäftning.

Återförsäljare

Jotun Sverige AB
Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se
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VÄGG: JOTUN 1624 LÄTTHET

