
FABRIKKMALT KLEDNING

Beste kvalitet // Beste beskyttelse // Spar tid // Enklere byggeprosess

GRUNNING + FØRSTE STRØK 
FERDIG PÅFØRT

GJØR 
ET SMART 

VALG!



BESTE BESKYTTELSE
Fabrikkmalt kledning gir best utgangspunkt for lang varighet. Grunning og første strøk er påført under 
optimale forhold som gir et pent resultat. Montering gjøres uavhengig av årstid, og kledningen er fullverdig 
beskyttet fra dag en. Du unngår også krympestriper og omleggsråte. 

SPAR TID
Frigjør verdifull tid ved å velge fabrikkmalt kledning. Du får mer tid til å koordinere og planlegge 
byggeprosessen. Grunning og første strøk er ferdig. Kun et strøk gjenstår. 

SPAR PENGER
Selv om fabrikkmalt kledningen er noe dyrere, kan du totalsett spare penger. Malejobben forenkles og du 
må kun ta siste strøk. Vil du vite hva kostnaden er for ditt hus? Se priskalkulator på jotun.no

ETTERBEHANDLING
Når kledningen er montert, må du huske å behandle kuttflater og endeved med Visir. Dersom kledningen 
er malt med Optimal eller Drygolin Ultimat, kan du vente i opptil 2 år før siste strøk påføres. For grunnet 
eller beiset kledning gjelder andre intervaller. Vi anbefaler å bruke samme malingsprodukt på første og 
siste strøk. Les mer på jotun.no/industri.

FABRIKKMALT KLEDNING I ØNSKET FARGE
Snakk med ditt lokale byggvarehus for bestilling av fabrikkmalt kledning. Kledningen er grunnet og påført 
første malingsstrøk i ønsket farge. Fabrikkmalt kledning har kort leveringstid fra leverandør. Husk å ta med 
ønsket fargekode når du skal bestille kledningen.

Husk å behandle endeved med Visir før toppstrøket.Kledningen er beskyttet, helt uavhengig av årstid.Frigjør verdifull tid ved å velge fabrikkmalt kledning.

ET SMART VALG
– når du skal bygge nytt hus eller skifte kledning



ARBEID
Du bestemmer selv hvor mye arbeid som skal gjenstå. 

PRODUKT OG FARGEVALG
Du bestemmer hva kledningen skal behandles med. Velg mellom Drygolin Ultimat, Optimal eller Trebitt beis. 
Fargen er valgfri.

Ubehandlet
kledning
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HVA GJENSTÅR AV ARBEID?DITT VALG:

ET SMART VALG FABRIKKMALT KLEDNING
– valgmuligheter

FØRSTE STRØK

GRUNNING

GRUNNING FØRSTE STRØK SISTE STRØK + ENDEVED

GRUNNING FØRSTE STRØK SISTE STRØK + ENDEVED

GRUNNING FØRSTE STRØK SISTE STRØK + ENDEVED

• Tids- og kostnadseffektivt
• Kledningen er beskyttet fra begynnelsen
• Malingen er påført under optimale forhold

• Montering er uavhengig av vær og årstid
• Du unngår krympestriper og omleggsråte
• Gir det beste underlaget for videre behandling

DINE FORDELER
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Kontakt oss gjerne! Du finner oss på www.jotun.no/industri
eller chat med en av våre malingseksperter på www.jotun.no/chat

TREHUS
I snart 90 år har Jotun utviklet og produsert maling og beis for norske trehus. Mens mur er mer vanlig i andre land,  
er trehus unikt for Norge. Jotun er ekspert på tre som underlag, og vet hva som er viktig når maling og beis utvikles. 

TESTET I EKSTREMVÆR
Alle Jotun utendørs malinger testes under ekstreme forhold før de godkjennes og lanseres i markedet. Det gir trygghet 
for at produktene fungerer optimalt for norske værforhold. Jotun har Nord-Europas største forskningslaboratorium for 
maling. Her jobbes det kontinuerlig og målrettet med innovasjon og produktutvikling for å tilby den beste beskyttelsen 
for deg og ditt hus. Les mer på jotun.no/produktutvikling

– fabrikkmalt kledning gir trygghet
og best beskyttelse for ditt hus

FOR DET NORSKE KLIMAET

HOLDER TREVERKET 
TØRT 
Meget vannavvisende 
teknologi som holder 
treverket tørt også ved 
ekstreme nedbørsmengder.

ENKEL
SYSTEMBEHANDLING

Behandling med Jotun Visir 
og to toppstrøk med ett  
av våre kvalitetsprodukter, 
gir langvarig holdbarhet  
og beskyttelse.

BESKYTTER MOT 
SVERTESOPP OG ALGER

Våre eksteriørprodukter  
er spesielt effektive mot 
svertesopp og alger.

UV-BLOCK

Effektiv beskyttelse mot 
skadelige UV-stråler gir 
suveren farge- og glans-
stabilitet.

Ytterst mot det åpne Stadthavet ligger 
Kråkenes Fyr, et av Jotuns testfelt. 
Her blir produktene testet mot det 
værharde norske klimaet.

Vil du vite mer? 
Se film om Jotuns 
produktutvikling.
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