Værdi 45 kr

UDENDØRS FARVEKORT TERRASSEOLIE

Med Demidekk varer det længe,
inden du skal male igen!

FORSIDE:
VÆG: JOTUN 9938 DEMPET SORT
TERRASSE: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

DET GODE LIV
PÅ TERRASSEN

Farver ændrer deres udseende i løbet af dagen afhængig af
lyset, som de ses i. Billedet på forsiden er et godt eksempel
på, hvordan det varme aftenlys gør farven på væggen varm
og nærmest brunlig, mens farven i et andet lys vil opfattes
som værende helt sort eller mørk. Lav derfor et opstrøg
udenfor og vurder farven igennem alle dagens timer, inden
du vælger den farve, du skal male med.

TERRASSE: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

På terrassen smager både maden og livet lidt bedre. Her kommer
energien og appetitten tilbage. Duftene, farverne og den friske
luft. Fra tidligt forår til sen efterår, så længe solen giver os lys
og varme. Den bedste terrasse er den, som kræver minimal
vedligeholdelse, og som holder sig lige pæn år efter år, så du
har mest mulig tid til at nyde den.

Den herlige følelse af sommer.
Åbne vinduer og døre, duften af
nyslået græs. Bare fødder mod et
solvarmt terrassegulv. Det herlige
udeliv, som vi har længtes efter
en hel vinter, ligger foran os.
For at vi skal kunne nyde terrasselivet, må vi sørge for at give træet
den nødvendige beskyttelse.
Sørge for, at det er beskyttet mod
det fugtige efterårsvejr, frostkolde
vintre, men også mod solens UVstråler om sommeren. Når du maler
med DEMIDEKK Terrasseolie, slipper
du for at tænke på alt dette, Så kan
du i stedet for bruge tiden på at
indrette dit hyggelige uderum,
præcis som du ønsker.

TERRASSE: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
LÆHEGN: DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS

SMUKKE FARVER
OG LANG HOLDBARHED
• Ekstra god beskyttelse mod
overfladeskimmel og belægninger
• Tørrer hurtigt
• Modvirker revner og sprækker
• Lang holdbarhed med kun ét strøg

Når du skal vælge farve til din
terrasse, er det bedst at tage
udgangspunkt i farven på dit hus.
Derved sikrer du en flot helhed med
et elegant udtryk. Held og lykke med
farvevalget!
Nina Klæboe Mørkve
Skandinavisk farvechef i Jotun

TERRASSE: DEMIDEKK 90029 NATURLIG SØLVGRÅ

DET VIGTIGE
FARVEVALG
En nyolieret terrasse giver
dig de bedste forudsætninger
for, at den holder sig smuk
i lang tid fremover. Prøv at
tænke på din terrasse som en
forlængelse af huset og skab
forskellige zoner, som passer til
forskellige aktiviteter. Havebordet med plads til gode venner
og familie er selvfølgelig i
centrum, men prøv også at
skabe en plads til ro og hvile,
hvis du har mulighed for det.
Når du skal vælge farve til din
terrasse, er det et godt tip at tage
udgangspunkt i farven på dit hus
eller din stue. Sådan skaber du en
fin helhed.

TERRASSE: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ

TERRASSE: DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN

Vurder også hvilken farve, som
passer bedst sammen med husets
arkitektur og omgivelser. Med
DEMIDEKK Terrassefix er det nemt
at skifte farve på terrassen! Men
det vigtigste er at vælge den farve,
som du ved, du kommer til at trives
med - en farve, der hjælper dig til
at skabe den rette atmosfære for
sommerens udeliv.

DEMIDEKK Terrasseolie fås
i et stort udvalg af farver.
Nu lanceres to helt nye farver,
90028 Skyggebrun og 90029
Naturlig Sølvgrå, som begge
er udviklet for at opnå et
tidsrigtigt, naturligt transparent
udseende.

TERRASSE: DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE
BÆNK: JOTUN 8479 EVERGREEN

TERRASSE: DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE
VÆG: JOTUN 1624 LETTHET
DETALJER: JOTUN 0394 VARMGRÅ

TERRASSEOLIE FARVER
Alle DEMIDEKK Terrasseolie farver passer
godt til skandinavisk arkitektur, landskab
og natur. I dette farvekort finder du fjorten
specielt udvalgte og flotte farver at vælge
imellem. Farver, der gør træet smukkere
og samtidig beskytter det.
Du kan se flere farver og opstrøgsprøver
hos vores forhandlere.

DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ
En kølig, lys grå farve

DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ
En lys, grå-beige farve

DEMIDEKK 9050 STRÅ
En lys gylden-beige farve

DEMIDEKK 9710 TERRASSEGRÅ
En mellemgrå farve

DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE
En varm, mellem-beige farve

DEMIDEKK 0623 BURMATEAK
En gylden, orangerød farve

DEMIDEKK 90029 NATURLIG SØLVGRÅ
En varm, grå farve

NY FARVE!

DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS
En varm, grålig farve

DEMIDEKK 9052 EXSOTISK TRE
En varm, mellembrun farve

DEMIDEKK 0676 TJÆREBRUN
En gyldenbrun farve

DEMIDEKK 90028 SKYGGEBRUN
En dæmpet, brun farve

NY FARVE!

DEMIDEKK 90002 GRÅSVART
En varm, mørk grå farve

DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
En mørk, grågylden farve

DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN
En varm, mørkebrun farve

Rigtig farvegengivelse garanteres kun ved brug af Jotun produkter, der er tonet med Jotun Multicolor. Farven på træet og dets sugeevne
vil påvirke farvens udseende. Farveprøverne skal derfor betragtes som vejledende.

NY OG FORBEDRET
EKSTRA BESKYTTELSE MOD
OVERFLADESKIMMEL OG BELÆGNINGER
TØRRER HURTIGT
LANGVARIGT,
SMUKT UDSEENDE
Det fugtige og ustadige vejrlig er
kommet for at blive. Derfor har vi
gjort DEMIDEKK Terrasseolie endnu
bedre. Med bare et strøg beskyttes
træet mod det nordiske klima,
samtidig med at træets naturlige
udtryk fremhæves og bevares.

TERRASSE: DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE
VÆG: JOTUN 1624 LETTHET
DETALJER: JOTUN 0394 VARMGRÅ

DEMIDEKK Terrasseolie giver endnu
bedre beskyttelse mod overfladeskimmel
og belægninger.

DEMIDEKK Terrasseolie tørrer hurtigt.
En nyolieret overflade tåler regn en
times tid efter påføring.*
* Afhængig af temperatur og luftfugtighed.

DEMIDEKK Terrasseolie påføres
nemt med pensel eller rulle på et
forlængerskaft. Overskydende olie
tørres af med en tør, fnugfri klud.
Efter et døgn er overfladen klar til brug.
TERRASSE: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

1.
SÅ NEMT ER DET!
Sådan skal du klargøre tidligere behandlede overflader:

SÅDAN OLIERER
DU TERRASSEN

1. Fugt underlaget med koldt vand. Påfør DEMIDEKK Terrassefix
med pensel eller rulle monteret på et forlængerskaft. Produktet
skal virke i 15-20 minutter. Det er vigtigt at holde overfladen
fugtig under hele virkningstiden. Påfør mere DEMIDEKK
Terrassefix efter behov. På store terrassegulve er det en god
idé at arbejde på et mindre område ad gangen.
Læs brugsanvisningen på emballagen.

For at opnå et langvarigt, smukt udseende på din terrasse,
er det vigtigt, at grundarbejdet gøres omhyggeligt.
Nogle timers arbejde er alt, som behøves, inden du med
god samvittighed kan slappe af i op mod tre år på din
smukke terrasse.

2. Efter 15-20 minutter skrubber du let med en skurebørste.
3. Skyl godt med vand – gammel olie og lasur løsnes nu nemt!
Rester af gammel olie eller lasur kan forringe terasseoliens
kvalitet og levetid. Gentag behandlingen efter behov.
Evt. fiberrejsning i træet fjernes ved slibning, når træet er tørt.

2.

4. Når træværket er tørt, påføres DEMIDEKK Terrasseolie,
2 brædder ad gangen, i hele brættets længde. Påfør ét strøg
og tør den overskydende olie af med en tør, fnugfri klud.
Olien må ikke danne en film på overfladen.
Hvis du skal behandle nyt træ, er fremgangsmåden således:
1. Lad brædderne udtørre i 4-6 uger. Har terrassegulvet
stået ubehandlet i flere måneder, bør det vaskes med
DEMIDEKK Terrassefix.
2. Fjern fiberrejsning i træet med sandpapir på et forlængerskaft.
3. Når træet er rent, fast og tørt kan DEMIDEKK Terrasseolie
påføres.

3.

TERRASSE: DEMIDEKK 90029 NATURLIG SØLVGRÅ
RÆKVÆRK: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ

TERRASSE: DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ

4.
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TERRASSE: DEMIDEKK 90029 NATURLIG SØLVGRÅ
RÆKVÆRK: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ

DET ER LET AT SKABE DEN PERFEKTE TERRASSEHYGGE
DEMIDEKK Terrasseolie er det naturlige valg for at opnå et smukt udseende og lang holdbarhed.
Med DEMIDEKK Terrasseolie bliver livet på terrassen, som du altid har drømt om.

SYSTEMET TIL AT FÅ EN SMUK
OG HOLDBAR TERRASSE
Gammel olie og lasur fjernes effektivt med
DEMIDEKK Terrassefix. Unik rengøringseffekt
gør det nemt at skifte farve.

DEMIDEKK Terrassefix
Ny og forbedret
– nu endnu mere effektivt!

DEMIDEKK Terrasseolie

DEMIDEKK Terrasseolie fremhæver
og forskønner træets naturlige, smukke
udseende. Vælg en farve, som harmonerer
med huset og omgivelserne.
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