Värde: 45 kr

FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR

Demidekkare målar gärna.
Men inte så ofta.

FRAMSIDA:
VÄGG: JOTUN 9938 NATURLIGT SVART
GOLV: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

DET GODA LIVET
PÅ TERRASSEN
GOLV: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

På terrassen smakar både maten och livet lite bättre. Här kommer
energin och aptiten tillbaka. Dofterna, färgerna och den friska
luften. Från tidig vår till sen höst, så länge solen ger oss ljus och
värme. Den optimala uteplatsen är den som kräver lite underhåll,
och som håller sig lika snygg år efter år, så att du har mesta
möjliga tid över till att njuta av den.

Den härliga känslan av sommar.
Öppna fönster och dörrar, doften
av nyslaget gräs. Bara fötter mot
solvarmt terrassgolv. Det härliga
utelivet som vi längtat efter en
hel vinter ligger framför oss.
För att vi ska kunna njuta av
terrasslivet behöver vi se till att
ge träet det skydd det behöver.
Att det är skyddat från fuktigt höstväder, frusna vintrar, men också mot
solens UV-strålar under sommaren.
Om du laserar med DEMIDEKK
Terrasslasyr slipper du tänka på allt
detta. Då kan du istället ägna tiden
till att inreda den ombonade och
läckra uteplatsen precis som du
vill ha den.

GOLV: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
SPALJÉ: DEMIDEKK 90001 FJÄLLBRIS

VACKRA KULÖRER
OCH LÅNG HÅLLBARHET
• Extra skydd mot beväxning
• Torkar snabbt
• Motverkar sprickbildning
• Lång hållbarhet med bara
en strykning

Tänk på att välja rätt terrasslasyrkulör som passar fint ihop
med huset, och därmed bidrar till
ett elegant och helhetligt intryck.
Lycka till med kulörvalet!
Nina Klæboe Mørkve
Skandinavisk kulörchef på Jotun

GOLV: DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

DET VIKTIGA
KULÖRVALET
En nylaserad terrass ger dig
de bästa förutsättningarna
för en uteplats som håller sig
snygg länge framöver. Tänk
gärna på uteplatsen som en
förlängning av huset, och
skapa olika zoner som passar
för olika aktiviteter. Trädgårdsbordet med plats för goda
vänner och familj står självklart
i centrum, men skapa också en
plats för ro och vila om du har
utrymme nog för det.
När du ska välja ut rätt färg till
terrassgolvet är det ett bra tips
att utgå ifrån kulörer som passa
väl ihop med huvudkulören på
huset eller stugan. På så vis skapar
du en fin helhet för uteplatsen.
På utefarger.jotun.se kan du se
vilka terrasslasyrkulörer vi rekommenderar till våra vackra, hållbara
utomhuskulörer.

GOLV: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ

GOLV: DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN

Fundera också över vilken kulör
som harmonierar bäst med arkitekturen och omgivningen. Med
DEMIDEKK Terrassfix är det också
lätt att byta kulör på terrassen!
Det viktigaste av allt är att välja den
kulör som du vet att du kommer
att trivas med – och som hjälper
dig att skapa den rätta atmosfären
för sommarens uteliv.

DEMIDEKK Terrasslasyr
går att få i ett stort urval
av lasyrkulörer. Nu lanseras
också två helt nya kulörer,
90028 Skuggbrun och 90029
Naturligt Silvergrå, som båda
är särskilt utvecklade för ett
tidsriktigt, naturligt transparent
utseende.
GOLV: DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ
BÄNK: JOTUN 8479 EVERGREEN

GOLV: DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ
VÄGG: JOTUN 1624 LÄTTHET
DETALJER: JOTUN 0394 VARMGRÅ

TERRASSLASYRKULÖRER
Alla kulörer i DEMIDEKK Terrasslasyr passar
fint ihop med den skandinaviska arkitekturen,
landskapet och naturen. I vår färgkarta hittar
du fjorton särskilt utvalda, vackra kulörer.
Kulörer som förhöjer träets skönhet samtidigt
som de skyddar. Du kan se uppstrykningsprover hos våra återförsäljare.
Se emagasin.jotun.se och jotun.se för fler
råd och tips om lasering och kulörval.

DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ
En ljus kall grå ton

DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ
En ljus, gråbeige nyans

DEMIDEKK 9050 STRÅ
En ljus gyllene beige kulör

DEMIDEKK 9710 TERRASSGRÅ
En grå mellanton

DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ
En varm beige mellanton

DEMIDEKK 0623 BURMATEAK
En gyllene rödorange ton

DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ
En varm grå ton

NY KULÖR!

DEMIDEKK 90001 FJÄLLBRIS
En varm och grå kulör

DEMIDEKK 9052 EXOTISKT TRÄ
En varm brun mellanton

DEMIDEKK 0676 TJÄRBRUN
En gyllene brunton

DEMIDEKK 90028 SKUGGBRUN
En dämpad brun ton

NY KULÖR!

DEMIDEKK 90002 GRÅSVART
En mörk gråsvart kulör

DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ
En gyllene gråaktig mörk ton

DEMIDEKK 90000 TERRASSBRUN
En varm mörk brunton

En korrekt kulörupplevelse kan bara garanteras med Jotuns produkter brutna i Jotun Multicolor kulörblandningssystem. Kulörens utseende kommer
att påverkas av hur sugande underlaget är, samt av underlagets utgångskulör. Kulörproverna är därför bara att betrakta som vägledande.

NY OCH FÖRBÄTTRAD
EXTRA SKYDD MOT BEVÄXNING
OCH TORKAR SNABBT
LÅNGVARIGT
VACKERT UTSEENDE
Det fuktiga och ostadiga vädret
har kommit för att stanna, därför
har vi gjort DEMIDEKK Terrasslasyr
ännu bättre. Med bara en strykning
skyddas träet mot det nordiska
klimatet, samtidigt som träets
naturliga uttryck framhävs och
bevaras.

GOLV: DEMIDEKK 9074 NORDISKT TRÄ
VÄGG: JOTUN 1624 LÄTTHET
DETALJER: JOTUN 0394 VARMGRÅ

DEMIDEKK Terrasslasyr ger ännu bättre
skydd mot beväxning.

DEMIDEKK Terrasslasyr torkar snabbt.
En nylaserad yta tål regn en timme
efter att den applicerats.*
* Beroende på temperatur och luftfuktighet.

DEMIDEKK Terrasslasyr appliceras enkelt
med pensel eller roller på förlängningsskaft och överskott av lasyr torkas av
med trasa. Efter ett dygn är ytan redo
att tas i bruk.
GOLV: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

1.
SÅ ENKELT ÄR DET!
För att förbereda tidigare oljade eller laserade ytor för en
ny strykning i önskad kulör, gör du så här:

SÅ LASERAR DU
TERRASSEN

1. RENGÖR: Fukta underlaget med kallt vatten.
Lägg på DEMIDEKK Terrassfix med pensel monterad
på förlängningsskaft. Produkten ska verka i 15–20 minuter.
Det är viktigt att hålla ytan fuktig under hela verkningstiden,
påför vid behov mer DEMIDEKK Terrassfix. På stora terrasser
är det en bra idé att jobba med ett fält i taget.
Läs bruksanvisningen på förpackningen.

För att få ett långvarigt vackert utseende på terrassen
är det viktigt att grundarbetet görs noggrant. Några
timmars arbete är allt som behövs för att du med gott
samvete ska kunna slappna av i uppemot tre år på en
vacker terrass.

2. TVÄTTA: Efter 15–20 minuter skrubbar du lätt med
en skurborste.
3. SKÖLJ: Skölj noggrant med vatten – gammal lasyr lossnar
enkelt! Rester av gammal lasyr och olja kan försämra lasyrens
kvalitet och livslängd. Upprepa behandlingen vid behov.
Eventuell fiberresning avlägsnas genom slipning när träet är torrt.

2.

4. LASERA: Applicera DEMIDEKK Terrasslasyr när träet är torrt.
Applicera på två brädor åt gången och påför lasyr i hela
brädornas längdriktning. En strykning räcker. Terrasslasyren
ska inte bilda film, utan bara tränga in i träet. Torka noga bort
överskottet av lasyr med en mjuk, luddfri trasa.
Har du nytt trä, gör så här:
1. Låt brädorna torka i 4–6 veckor. Om terrassen stått obehandlad
i flera månader bör den tvättas med DEMIDEKK Terrassfix.
2. Slipa bort fiberresning med hjälp av ett slippapper
och förlängningsskaft.
3. När träet är rent, fast och torrt kan DEMIDEKK Terrasslasyr
appliceras.

3.

GOLV: DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ
TRÄSTAKET: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ

GOLV: DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ

4.
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GOLV: DEMIDEKK 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ
TRÄSTAKET: DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ

DET ÄR ENKELT ATT SKAPA DET PERFEKTA TERRASSMYSET
DEMIDEKK Terrasslasyr är det naturliga valet för ett vackert utseende och lång hållbarhet.
Med DEMIDEKK Terrasslasyr blir livet på terrassen som du alltid har drömt om.
Se emagasin.jotun.se och jotun.se för fler råd och tips om lasering och kulörval.

SYSTEMET FÖR EN VACKER
OCH HÅLLBAR TERRASS
Gammal lasyr avlägsnas effektivt med
DEMIDEKK Terrassfix. Unik rengöringseffekt
gör det enkelt att byta kulör.

DEMIDEKK Terrassfix
Ny och förbättrad
– ännu mer effektiv!

DEMIDEKK Terrasslasyr

DEMIDEKK Terrasslasyr framhäver och
förskönar träets naturliga, vackra utseende.
Välj en kulör som harmonierar med huset
och omgivningen.

BLI EXPERT
PÅ ATT MÅLA

VILL DU HA MER
INSPIRATION?

HITTA RÄTT KULÖR
OCH PRODUKT

Se våra filmer om hur
du målar på bästa sätt!
Finns på
jotun.se/gorsahar och
youtube.com/JotunSverige

På utefarger.jotun.se hittar
du utförliga kulörbeskrivningar,
inspirerande husbilder, samt
många konkreta färgförslag
och kombinationer.

På jotun.se finns verktyg för
att färgsätta ditt hus och hjälp
till att hitta rätt utomhusprodukt.

Återförsäljare

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

