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Du kan downloade tekniske datablade på 
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Sådan maler du dit hus
1. Afdækning. 
Beskyt det som ikke skal males. Tag, tagrender, nedløbsrør etc. 
Glem ikke at beskytte området omkring huset.  

2. Sørg for at træet er tørt.  
Træbeskyttelsen skal beskytte facaden mod bl.a. vand.  
Derfor er det vigtigt at træet er tørt når du maler det.  
Fugtigheden må ikke overstige 16%. Du kan købe  
fugtmålere hos din lokale farvehandler.

3. Imprægnering.  
Hvis huset aldrig har været malet før, er det vigtigt at  
imprægnere træet. Nyt ubehandlet træ kan suge ganske 
meget. Vær ekstra grundig med endetræet.  

4. Grunding. 
Mal med grunder på alle overflader der skal behandles.  
Det modvirker fugtangreb og giver overfladen en mere  
jævn struktur, som resulterer i et flottere slutresultat.

5. Færdigmaling. 
Mal to gange med færdigmalingen. Sørg for at det første  
lag maling er helt tørt inden du påfører det næste.  
Brug pensel til at få fordelt malingen grundigt.

God fornøjelse!

Træbeskyttelse handler ikke bare om maling og farver. 

Træbeskyttelsen er husets yderste beskyttelse mod vind 

og vejr. Med Nordsjö Supermatt giver du dit hus langvarig 

beskyttelse samt et helmat moderne udseende.

1. Træbeskyttelse med helmat finish.

2. Holder farven og beskytter din 
træfacade i op til 10 år.

3. Let at påføre og rigtig god  
dækkeevne. 

Vi beskytter dit hus

For en bæredygtig fremtid 
Nordsjö er en del af Akzo Nobel og som en af verdens største malingproducenter kan vi 
gøre meget for at skabe en holdbar fremtid. Vi kalder det Planet Possible. Det handler  
om at skabe holdbare løsninger så vores produkter og løsninger ikke sløser med 
klodens ressourcer. Det handler også om at vi skal have kompetente og engagerede 
medarbejdere som løbende arbejder for at finde innovatine løsninger og genanvendelige 
materialer. Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed på www.akzonobel.com
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Moderne og traditionelt
Vores nye træbeskyttelse findes i et bredt udsnit af farver. For at hjælpe dig på vej,  

viser vi her en række farver som passer til både moderne og traditionelle huse. Stilren hvid,  

grå og næsten sort, men også stærkere farver som udstråler både tradition og attitude.

Matte overflader giver et subtilt udtryk
En mat træbeskyttelse kan løfte dit hus til nye højder. Nordsjös nye produkt Supermatt  

kombinerer en helmat oveflade med høj kvalitet. Det giver en maling hvor farven opleves  

dybere og mere naturlig, samtidig med at malingen beskytter dit hus i langt tid.  

Af trykketekniske årsager kan farveafvigelser forekomme.

Hvid | BW

Aske | 950

Sten | 952

Strandsand | 956

Mørkeblå | 957

Vissengrøn | 959

Nordsjöhvid | 000

Mineral | 951

Klippe | 953

Honninggul | 958

Klassisk Rød | 954

Sortgrå | 955


